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LỜI NÓI ĐÀU 

( 'hưttng trình Sinh hoe II mới duơc hiên soạn khứ sâu và công phu, tập 

trung váo cóc kiến thức sinh học o cấp đô cơ thê với 4 nội dung: 

• ( huyên hóa vật chát và năng lượng ứ thực vật và dộng vật 

• ( 'am ứng a dộng vật vù thực vật. 

• Sinh trương vù phát triền ớ thực vật vù dộng vật 

• Sinh san <r thực vật và dông vật. 

Dê có thê chù dộng và tích cực nam hắt dược những kiên thức cua môn 

hục, ngoài các cáu hói tự luận mà sách giáo khoa dưa ra chúng lôi xin được 

giới thiệu đến các em cuốn “Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11" với các câu 

hoi trắc nghiệm được hiên soạn sát với chương trình Sinh học 11 chuẩn 

và nâng cao theo từng chương, bài và được thiết kế với nhiều cấp độ khúc 

nhau dê có thê đánh giá mức độ hiêu biết và khã năng vận dụng kiên thức 

cua học sinh. 

Do đặc thù cua nội dung chương trình Sinh học 11 nôn đê đánh giá kiến 

thức không đỏi hoi can phái có các bài tập như đối với phần các quy luật di 

truyền cua các tính trạng hay cơ sờ vật chất cùa sự di truyền, vì vậy trong 

cuốn sách này sẽ không có phần bài tập mà chi tập trung vào phán câu hòi. 

Ngoài ra sách giáo khoa mới được minh họa hằng các hình ảnh đẹp đã 

được lựa chọn một cách kỳ’ càng và thiết kế thuận lợi cho việc học trên hình 

anh, giúp các em cỏ thê căn cứ trên các hình ành có trong sách giáo khoa 

đê chu động ôn tập và kiểm tra kiến thức, do đỏ chúng tỏi cũng không đưa 

phần đánh giá kiến thức qua hình ánh vào cuốn sách này. 

Chúng tỏi hi vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu học tập hữu ích cho 

các em học sinh và rất mong nhận được sự góp ỷ cùa các đỏng nghiệp và 

các em học sinh đê hoàn thiện h<rn nội dung cùa cuốn sách này. 

Mọi ý kiến xin gởi về địa chi: 
* Trung tâm Sách Giáo dục ALPHA 

225( Nguyễn Tri Phương, P.9, ọ.5, Tp. HCM. 
Tel: 08. 2676463, 08. 547464. F,mail: alphahookccntcr@yahoo.com; 
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CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT 

VÀ NĂNG LƯỢNG 

A. CHUYỂN IIÓA VẬT CHẤT VÀ NÃNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT 

BAI I - 2: TRAO ĐỔI Nước ở THỰC VẬT 

1. Quá trình trao đoi nước bình thuxmg ở thực vật không bao gồm quá trình: 

A. Thoát hơi nước ờ lá B. Ri nhựa 

c. Hấp thụ nước ờ rễ D. Vận chuyển nước ở thân 

2. Nhiệt độ không khí đã ánh hướng đến quá trình thoát hơi nước 

thông qua: 

A. Độ mơ cùa khí không 

B. Độ ẩm của không khí 

c Sự thay đối cùa lớp cutin trên bề mặt lá 

D. Hiện tượng ứ giọt 

3. s Độ ẩnt không khí Hên quan chặt chẽ đến quá trình thoát hơi nước 

của lá theo chiều nào ? 

A Thuận, độ ẩm không khí càng thấp thi sự thoát nước càng yếu 

B. Thuận, độ âm không khi càng cao thi sự thoát nước càng mạnh 

c. Nghịch, độ ẩm không khí càng thấp thì sự thoát nước càng mạnh 

D Dợ âm không ảnh hường quá trình thoát nước 

4. Nước trong cây có bao nhiêu dạng chinh: 

A Dạng nước tự do B. Dạng nước liên kết 

A c. Dạng rắn D. A và B đúng 

5. Cơ chế diều chỉnh việc thoát hơi nước được thực hiện chủ yếu qua: 

A. Cơ chế điều chinh sụ đóng mờ khí khồng 

B Vai trò của ánh sáng 

c Nhiệt độ của môi trường 

D Dộ bào hòa nước cùa không khí 

6. Nước tự do không có mặt ở đâu trong tổ chức thực vật? 

A Trong các thành phần của tế bào 

B Vành đai Caspari 

c Trong khoảng gian bào 

D Trong các mạch dẫn 
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7. Nước Hên két chủ yếu có mặt ở đâu trong tổ chức thực vật ? 

A. Trong chất nguyên sinh B. Trong khoảng gian bào 

c. Trong mạch dẫn D. A và B đúng 

8. Vai trò của nước tự do trong tồ chức thực vật? 

A. Đảm bảo quả trinh trao đổi chất diễn ra binh thường trong cơ thề 

B. Đảm bảo độ nhờt của chất nguyên sinh 

c. Làm dung môi 

D. Tát cả đều đúng 

9. Hàm lượng nước trong cây là một chỉ tiều dùng để đánh giá? 

A. Khả năng quang hợp 

B. Hiện tượng ứng động 

c. Tính chịu nóng và chịu hạn cùa cây 

D. Tốc độ tăng trường 

10. Quá trình frao đổi nước diễn ra vào giai đoạn nào trong quá trình 

sống của thực vật? 

À. Trong giai đoạn sinh sản 

B. Trong giai đoạn còn non 

c. Trong giai đoạn nấy mầm 

D. Suốt quá trình sống của thực vật 

1 ỉ. Ngay sau khi bón phân, cây sẽ hấp thu nước như thế nào? 

A. Khó hấp thu nước do áp suất thẩm thấu của đất giảm 

B. Dễ hấp thu nước do áp suất thẩm thấu cùa đất tăng 

c. Dễ hấp thu nước do áp suất thẩm thấu cùa đất giảm 

D. Khó hấp thu nước do áp suất thấm thấu cùa đất tăng 

12. Cách tưới nước phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

A. Nhóm cây trồng, loại đất B. Nhóm cây trồng 

c. Loại đất D. Loại nước 

13. Sức hút nước do hiện tượng thoát hơi nước ở lá tạo thành được thực 

hiện dựa trên cơ chế nào? 

A. Sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giam dần từ lá đến rễ 

B. Sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ thân dến lá 

c. Sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ lá đến thân 

D. Sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ re đền lá 

14. Khi cây bị thiếu nước, khi khổng sẽ chủ dộng? 

A*. Đóng lại dù cây không được chiếu sáng 

B. Mờ ra dù cây không được chiếu sáng 

c. Đóng lại dù cây vần ờ ngoài sáng 
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Đ Mờ ra dù cây vẫn ư ngoái sáng 

15. Một hecta ngô đã cần tới bao nhiêu nước trong suốt thòi kì sinh trướng? 

A. 8000 tẩn B. 6000 tấn ( . 4000 tấn D. 3000 tấn 

/ 6. Nước trên Trải Đất quyết liịnh: 

A Diễn thế sinh thái 

B Nhịp sinh học cua sinh vật 

c. Sự phân bố sinh vật trẽn I rá ĩ Đất 

D, Chu ki mùa 

17. Tlỉế nào là nước liên két? 

A Nước bị hút bới các phân tư tích điện hoặc ớ dạng liên kết hóa học 

và không giữ được tính Chat vật li. hóa học và sinh học 

B. Nước không bị hút bơi các phân tử tích điện nhưng ở dạng liên kết 

hóa học và không giữ được tính chất vật lí, hỏa học và sinh h> A 

c. Nước bị hút bời các phân tư tích điện nhưng không ờ dạng liên kết 

hóa học và vẫn giữ được tính chất vật lí. hóa học và sinh học 

D. Nước bị hút bời các phàn tử tích điện hoặc ờ dạng liên kết hóa học 

và van giữ được tính chát vật lí, hóa học và sinh học 

18. Dặc diêm của con đường thoát hơi nước qua bể mặt lá - qua cutin: 

A. Vận tốc nhỏ và dược diều chính 

B. Vặn tốc nhó và không được diều chinh 

c. Vận tốc lớn và được điều chinh 

D. Vận tốc lớn nhưng không được điều chinh 

19. Vai trò cùa vành đai Caspari trong quá trình hấp thu nước của rễ? 

A. Giúp đưa nước từ con đường qua thành tế bào - gian bào qua con 

dường qua chất nguyên sinh 

B Giúp đưa nước từ con đường qua chất nguyên sinh qua con đường 

qua thành tế bào - gian bào 

G Giúp đưa nước từ con đường qua thành tế bào qua con đường qua 

gian bào 

D. Giúp đưa nước từ con đường qua thành tế bào - gian bào qua con 

dường qua lưới nội sinh chất 

20. The nào là hiện tượng rì nhựa? 

A. Giọt nhựa ri ra từ phần thân rễ bị cất do nhựa từ mạch gỗ trào ngược 

B Giọt nhựa ri ra từ phần lá cây bị cất do rễ đẩy nhựa từ mạch gỗ ở rễ 

lên mạch gồ ớ lá 



c. Giọt nhựa ri ra từ phần thân cây bị cắt do rễ đẩy nhựa từ mạch gồ ơ 

rễ lên mạch gỗ ớ thân 

D. Giọt nhựa ri ra từ mép lá ữong điều kiện không khi báo hòa hơi nước 

21. Tỉ lệ nước trung bình được sử dụng để tạo chất khô sau khi được 

hấp thu qua rễ 

A. 1-2 7o B. 1 - 2 °/oo c. 1 - 20 °/oo D. 10 - 20 7o 

22. Thực vật thủy sinh hấp thu nước từ môi trường qua: 

A. Bề mặt các tế bào ống rây cùa mạch rây 

B. Bề mặt các tế bào của mạch gỗ 

c. Bề mặt các tế bào biểu bì của cây 

D. Be mặt các tế bào nhu mô vó cùa cây 

23. Cơ chế nào giúp rễhẩp thu nước từ dung dịch đất? 

A. Hệ thống vận chuyển chủ động trên thành các tế bào rễ 

B. Sự khuếch tán của nước qua thành các tế bào biểu bì cùa rễ 

c. Nguồn năng lượng ATP dồi dào do hoạt động hô hấp cùa rế cung cấp 

D. Chênh lệnh về áp suất thẩm thấu giữa tế bào lông hút và dung dịch đất 

24. Con đường hấp thu nước từ đất vào mạch gỗ dỉển ra theo trình tụ 

như thể nào? 

A. Tế bào lông hút -» tế bào biểu bì —> tế bào nhu mô vò —> tế bào 

nội bì -» mạch gỗ 

B. Tế bào lông hút -» tế bào nhu mô vỏ -> tế bào biểu bì ->tế bào 

nội bì -» mạch gỗ 

c. Tế bào lông hút -*■ tế bào biểu bì -> tế bào nội bì ->• tế bào nhu 

mô vỏ—> mạch gỗ 

D. Tế bào lông hút -» tế bào nội bì-> tế bào biểu bì -> tế bào nhu mô 

vỏ -> mạch gỗ 

25. Sự gia tăng hàm lượng của hỏa chất nào liên quan đến việc đóng khi 

khổng? 

A. CƠ2 B. Axit pyruvic c. Axitcitric D. Axit abxixic 

26. Quá trình thoát hơi nước ở lá qua con đười. * nào? 

A. Qua thành tế bào - gian bào và qua khí khổng 

B. Quan chất nguyên sinh - không bào và qua bề mặt lá - cutin 

c. Qua khí khổng và qua mép lá 

D. Qua khí khổng và qua bề mật lá - qua cutin 
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27. í 'ai trò của các bơm Um trên màng té bào klú không trong việc đóng 

mớ khi khổng? 

A. Làm tăng hàm lượng các ion trong té báo qua dó làm tăng áp suất 

thẩm thấu và sức trương nước cùa các tố bào khi khống 

B. Làm giảm hàm lương các ion trong tế bào qua dỏ làm giam áp suất 

thăm thấu và sức trương nước cùa các té bào khí không 

C' Lam tăng hoặc giam hàm lượng các ion trong tc bào qua đó làm 

thay dôi áp suất thâm thấu và sức trương nước của các té bào này 

D. Lam tăng hoặc giam quá trinh vận chuyên thụ động cua nước qua 

màng tè bào khí không 

28. Nước được vận chuyên ớ thân chủ yếu theo con đường nào ? 

A. Qua mạch gồ từ lá xuống rề B. Qua mạch rây từ rễ lên lá 

c. Qua mạch gồ từ rễ lên lá D. Qua mạch rày từ lá xuống rề 

29. Sự vận chuyến nước ở thân được do tực nào đỏng vai trò chính ? 

A. Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước 

B. Lực đẩy cùa rễ do quá trinh hấp thu nước 

c. Lực trung gian tạo bơi lực liên kết của các phàn tử nước và lực 

bám cùa nước vào thành mạch dần 

D. A và B đều đủng 

30. Vai trò cua ánh sáng đối với quá trình trao đối nước? 

A Làm tảng quá trình quang hợp 

B Làm mở khí khổng 

c. Làm tăng hoạt dộng hô hấp tế bào 

D. Làm tăng tốc độ ứ giọt 

31. Các tế bào biểu bì rễ không có đặc điếm cấu tạo và sinh lí nào dưới đây? 

A. Lục lạp phát triển mạnh cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp 

của rễ 

B. Thành tế bào mong, không thấm cutin 

c. Chi có một không bào trung tâm lớn 

D Ap suất thâm thâu rất cao do hoạt động hô hấp cùa rễ mạnh 

32. Ý nghĩa cùa việc thoát hơi nước ở lá: 

A Tạo sức hút nước từ rễ lên lá 

F>. Giám nhiẽt độ bề mặt lá 

c. Lấy C02 từ không khí (qua khí khổng) đảm bảo cho quá trình 

quang hợp 

D. Tất cả đều đúng 
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BÀI 3-4-5: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ ở THỰC VẬT 

1. Nồng độ Ca2* trong cây là 0,3% trong đất là 0,05%, cây sẽ hấp thụ 

Ca* theo cách: 

A. Thẩm thấu B, Khuếch tán c. Thụ động D. Chu động 

2. Rễ hấp thu các ion khoáng theo những cách nào 

A. Hiện tượng ẩm bào 

B. Vận chuyển chủ động 

c. Thẩm thấu 

D. Vận chuyên chủ động hoặc thụ động 

3. Quá trình hấp útu thụ dộng các chất khoáng ở rễ không diên ra theo 

phương thức nào dưới dây? 

A. Hút bám trao đôi 

B. Nhờ các "bơm" ion trên màng sinh chất 

c. Khuếch tán 

D. Hòa tan trong nước và vào rề theo dòng nước 

4. Phần lớn các chất khoáng được hấp thu vào cây theo phương thức: 

A. Vận chuyển chu động B. Vận chuyển thụ động 

c Hiện tượng thâm thau D. Hiện tượng hút bám trao đổi 

5. ATP phục vụ cho quá trình vận chuyển chủ động chất khoáng ớ rễ 

được cung cấp từ đâu ? 

A. Quá trinh hô hấp tế bào 

B. Quá trình quang hợp 

c Quá trình trao đổi nước ớ khi khổng 

D Chu trình Crep 

6. Quá trình hấp thu nước và các chất khoáng liên quan chặt chẽ với: 

A. Quá trinh thoát hơi nước ờ lá 

B. Quá trình hoạt động phối hợp giữa mạch gỗ và mạch rây 

c. Quá trình quang hợp 

D. Qua trinh hô hấp cùa rễ 

7. Các nguyên tố đại tượng có vai trò gì đối với té bào thực vật ? 

A. Vai trò cấu trúc trong tế bào 

B. Là thành phan cùa các dại phân tứ prôtêin. lipit, axit nuclêic trong 

tế bào 
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c. Anh hưởng dến tính chất cua Ỉ1Ộ thông kco trong chất nguyên sinh 

D Tất ca đều dúng 

H. Nguyên tố dại lượng là nguyên tố chiếm: 

A. 0.1-1.5 % trọng lượng khô B. 1.5% trọng lượng khô 

c '0.1% trọng lượng khô D. >10% trọng lượng khò 

0. Ị 'ai trò cua các nguyên tố vi lượng doi với enzym ? 

A ỉ loạt hóa en/im trong quá trinh trao đôi chât của cơ thế 

B. l.ỉc chê en/im trong quá trình trao dôi chất cứa cơ thê 

c. Thay dôi sự phân bô cua en/.im trong nhân và bào lương 

D. Gia tăng số lưựng^n/vm trong tế bào 

10. lai trò cùa nguyên tồ vi lượng 

A Thành phần không thè thiêu ơ hâu hêt các enzim 

B Lièn két với các chất hữu cư tạo thành hợp chất cơ - kim quan 

trọng trong các quá trình trao dôi chất 

c. Là thành phần cùa các dại phân tư trong tế bào 

D. A và B đều đúng 

/ I. Những nguyên tố nào dưới dây là các nguyên tổ vi lượng: 

A. N. p. K. B Au. Ag. Pt 

c be. Cu. Mn D. Ni. I. s 

12. Vai trò của các nguyên to siêu vi lượng đối với thực vật: 

A. Thành phần không thề thiéu ở hầu hết các enzim 

B. Liên kết với các chất hữu cơ tạo thành hợp chất cơ - kim quan 

trọng trong các quá trinh trao dồi chất 

c. Là thành phần cùa các đại phân tứ trong tế bào 

D Chưa biết chắc chắn 

13. Vai trò của nguyên tổ Canxi dổi với cây trồng là: 

A. Thành phan cùa axit nuclêic, ATP, can cho ra hoa, đậu qua và phát 

trièn rề 

B Thành phần cúa một số xitôcrôm. tham gia hoạt hóa enzim 

c. Tham gia hoạt hóa enzim và tham gia váo thành phần cùa thành tế bào 

D. Tham gia quá trình quang hợp, duy tri cân bàng ion 

14. Làm thế nào dê biết lá vàng do thiếu Nitơ 

A. Sinh trương rễ bị tiêu giảm 

B. Gân lá có màu vàng sau đó ca lá có màu vàng 

c Mép lá có màu đỏ và nhiều chẩm do ở mặt lá 
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D Cây sinh trương còi cọc 

15. Làm thể nào dể biết lá vàng do thiếu Lưu huỳnlt 

A. Sinh trương cùa rễ tiêu giảm, lá mới có máu vàng 

B. Gân !á có màu vàr)g sau đó cả lá có màu vàng 

c. Lá vàng nhạt. Mép lá đỏ, nhiều chấm đo ở mặt la 

D. Cây sinh trương còi cọc 

16. Làm thế nào để biết lá vàng do thiếu Cỉo 

A. Lá nho hơn binh thường 

B. Gân lá có màu vàng sau đố cả lá có màu vàng 

c. Lá váng nhạt. Mép lá đỏ, nhiều chấm đò ở mặt lá 

D. Cây sinh trường còi cọc 

/ 7. Nguyên tố khoáng nào dưới đây tham gia vào thành phần chinh cua 

prôtêin 

A. Nitơ. Phôtpho B. Nitơ. Lưu huỳnh 

c. Kali. Canxi D. Đồng, sát 
18. Nguyên tố khoảng nào tham gia vào thànli phần ciia A TP 

A. Phôtpho B. Nitơ c. Kali D. Av.iB .lung 

19. Nguyên to khoáng nào tham gia vào việc hoạt hóa emytne 

A. Nguyên tổ đại lượng B. Nguyên tố vi lượng 

c. Nguyên tố siêu vi lượng D. Tất ca đều đúng 

20. Quá trình khử NOi thành NH/: 

A. Được thực hiện trong cây 

B. Có sư tham gia của enzim nitrôgenaza 

C Xay ra trên bề mặt lông hút 

1) Xay ra trên bề mặt của các hạt keo đất 

21. Nitơ tự do có mặt ch ủ yểu ở đâu: 

A. Khí quyển B. Trong đất 

c Trong nước D. Tất ca dều đung 

22. Nguồn cung cấp nỉtơ dưới dạng nitrat và amôni cho cây là: 

A Ôxi hỏa Nỉ thành nitrat do phóng điện trong cun giông 

B. Cô định nitơ bởi các nhóm vi khuan tự do và cộng sinh 

c. Phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất bơi các vi khuẩn trong 

đất hoặc từ phân bón do con ngươi cung càp 

D. Tất cà đều đúng 
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23. Quá trình phàn giải các nguồn nitơ hữu cơ trong dắt dược thực hiện do: 

A (’ác \i khuân cộng sinh 

B Sự phóng điện trong cơn giông 

c Các vi khuân amôn hóa có trong dât 

D. Quá trình xử lí đất cua con người 

24. Phát biêu nào dưới dây tà đúng: 

A. NO( trong đất không bao giơ trờ lại dạng N2 tự do 

B. Các nguồn nitơ hữu cư trong dất dã được các vi khuân cố dịnh niiơ 

chuyền thành dạng NO’,' 

c N( >3' trong đất có thế bị rrất di do quá trình biến đôi thành N2 

D. N03‘ được các vi khuân rátrat hoa chuyền thành dạng N2 tự do 

25. Phát biếu nào dưới đây về vai trò cua nitơ đối với đời sống thực vật 11 

đủng: 

A. Nitơ chi tham gia vào câu trúc của tế bào nhung không tham g a 

vào hoạt dộng chuyên hòa vật chất và năng lượng 

B Nitơ chi tham gia vào hoạt động chuyển hóa vật chất và năng 

lượng nhưng không tham gia vào cấu trúc của tế bào 

c Nitơ tham gia vào tất cả các cấu trúc và hoạt động sống của tế bào 

trừ các hợp chất giàu năng lượng ATP và ADP 

13, Nitơ có vai trò quyết định dến toàn bộ các quá trinh sinh lí cua cày 

trồng 

26. ('ác vi khuẩn song tự do và cộng sinh đã khử Nỉ thành dạng NH'4 nhờ: 

A. Điều kiện hiếu khí 

B. Enzym nitrôgenaza và lực khử mạnh 

c. Enzim khử ređuctaza 

D. Sự gia tăng nhiệt độ của đất ở trong một giới hạn nhất định 

27. Tên của vi khuẩn cộng sinh ở bèo hoa dâu khửNĩ thành dạng NH4 : 

A. Rhizobium B. Azotobacter 

c. Clostridium D. Anabaena azollae 

28. Điều kiện nào dưới đây không cần thiết để quả trình cố định nitơ khi 

quyến xay ra: 

A. Có các lục khử mạnh 

B. Được cung cấp năng lượng ATP 

c. Có sự tham gia cùa enzim ređuctaza 

13. Thực hiện trong điều kiện kị khí 
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29. Nâng suất cố dinh ni tơ cùa các vi khuẩn tự do: 

A. Vài kg NIEVha/năm B. Hàng chục kg NHíVha/năm 

c. Hàng trăm kg NH47ha/năm D. Hàng vạn kg NH47ha/ndm 

30. Tại sao cần thiết phải có quá trình hiến doi dạng /VO/ thành dạng 

NIỉ/? 

A. Do các axit amin cần được chuyển thành các amit 

B. Để tống hợp các axit hữu cơ 

c. Do cây cần nhiều nhóm NH2 để tổng họp các axit amin 

D. Đe tránh bị ngộ độc nitrat 

31. Quá trình khử NOi thành NH'4 cần có sự tham gia của: 

A. Vi khuẩn cố định nitơ tự do 

B. Enzim reductaza 

c. Vi khuẩn cố định nitơ cộng sinh 

D. Enzim nitrogenaza 

32. Trong hoạt động chuyển hóa của cây, các axit hữu cơ cần gắn thêm 

gốc nào để thành các axit amin: 

A. Gốc hữu cơ R B. Các bazờ nitơ 

c. Nhóm amin (-NH2) D. Nhóm cacbôxil (-COOH) 

33. Các nguyên tố khoáng trong đất tồn tại dưới những dạng nào? 

A. Dạng hòa tan 

B. Phân li thành các ion mang điện tích dương 

c. Phân li thành các ion mang điện tích âm 

D. Tất cả đều đúng 

34. Trong cây, nitơ tồn tại dưới những dạng nào? 

A. -NH2 B. NH3 c. NH4+ D. Cả ba dạng trên 

35. Các phản ứng khử amìn hỏa trong cây tạo thành các axit amin nào? 

A. Mêthônin, Tyroozin, Alanin 

B. Glutamin, Aspactic, Lơxin 

c. Alanin, Glutamin, Aspactic 

D. Alanin, Glutamin, phênilalanin 

36. Các phân tử prôtêin khác nhau trong mô thực vật được tạo thành từ 

bao nhiêu loại axit amin khác nhau? 

A. 24 loại B. 20 loại c. 16 loại D. 4 lọai 

37. Khi tích lũy nhiều NHị trong cây, tại sao thực vật không bị ngộ độc? 

A. Cây không bị ảnh hưởng bởi NH3 
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38. 

B. NIỈ3 sẽ kết hợp với amit đẽ tạo thành các axit amin 

c. NI 1, sẽ kết hợp với axit amin dê tạo thành các amit 

D. Một số axit amin sẽ sứ dụng NI l i dê trư thành axit amin khác qua 

quá trình chuyền amin hóa 

NIỈỊ trong cây được sử dụng trong nliững quá trìnlĩ nào? 

A. Ọuá trình khử amin hóa dể tạo thành các axit amin 

B. Quá trinh tạo amit từ các axit amin 

c. Quá trình khứ amin dê tạo thành các axit hữu cơ 

D A và B đúng 

39. Phần lớn các nguyên to khoáng được hấp thu vào cây dưới dạng nào? 

A. Dạng ion 

B. Dạng tự do 

c. Dạng liên kết với các hạt keo đất 

D. Dạng liên kết với các phân từ hữu cơ 

40. Quá trình hấp thu thụ động các chất khoáng ở rễ diễn ra theo những 

phương thức nào? 

A. Khuếch tán 

B. Hòa tan trong nước và vào rễ theo dòng nước 

c. Hút bám trao đổi 

D. Tât cả đêu đúng 

41. Thế nào là hút bám trao đổi trong quá trình hấp thu chất khoáng ở rễ? 

A. Các ion khoáng hòa tan trong dung dịch đất trao đổi với các ion 

khoáng trên bề mặt rễ khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất 

B. Các ion khoáng hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rễ 
trao đổi trực tiếp với nhau khi hạt keo đất bám vào rễ 

c. Các ion khoáng hòa tan trong dung dịch đất trao đồi với các ion 

khoáng trong tế bào chất cùa các tế bào lông hút khi cỏ sự tiếp xúc 

giữa rễ và dung dịch đất 

D. Các ion khoáng hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rề 
trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất 

42. Cầy khừ độc NHị do dư thừa bằng cách: 

A. Hình thành amit 

B. Hình thành axit amin 

c. Tham gia quá trinh chuyển amin hóa 

D. A và B đúng 
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4 ' Ở trong cây, NHị dã dược dồng hóa theo những con đường nào ? 

A. Quá trình khư antin hóa (hình thành các axit amin) 

B. Quá trinh chuyên ainin hóa (từ axit amin này chuyển thành axit 

amin khác) 

c. Quá trình tạo amit 

D. Tất cà đều đúng 

44. Vì sao khi trồng cây người ta phải thường xuyên xới đất cho tơi xốp? 

A. Táng độ pH cho đất 

B. Giảm nhiệt độ cho đất 

c. Tăng độ thoáng khí cho đắt 
D. Tăng quá trình rửa trôi các chất khóang 

45. Quả trình hấp thụ chất khoáng và nước sẻ bị ngừng khi: 

A. Tăng độ ẩm của đất 

B. Đất có độ pH từ 6 - 6,5 

c. Nhiệt độ cùa đất hạ xuống quá thấp hoặc tăng quá cao 

D. Không có ánh sáng 

46. Trong quá trình hút khoáng, oxi ảnh hưởng chủ yếu dển quá trình nào? 

A. Sự sinh trưởng của rễ 

B I loạt động cùa các vi sinh vật trong đất 

c. Hoạt dộng hô hấp của rễ 

D. Sự phân giải các chất hữu cơ trong dắt 

47. Tiêu chi nào là quan trọng nhất khi xây dựng chế độ bón phân cho 

cây trồng? 

A. Đầy đủ nguyên tố khoáng 

B. Ti lê thích hợp của các nguyên tố • 

c. Bon đúng giai đoạn sinh trưởng 

D. Thoa mãn nhu cầu sinh lí cùa cây 

48. .Vhừng nguyên tố nào dưới đây là các nguyên tỏ siêu vi lượng: 

A. N I\ K B. Au, Ag. Pt 

t . F c. Cu, Mn D. Ni. 1 s 
4 ' Khi lá cây bị vàng do thiểu chất diệp lục, loại nguyên tổ khoáng nào 

dưới đây sẽ được lựa chọn đê bón cho cây? 

A. I\ ỈC,Fc B. N, Mg, Fe 

L. s p, K D. N, K. Mg 
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50. Trong điều kiện tự nhiên sự oxi hóa Nỉ thành nitratxảy ra do: 

A Các VI khuân amôn hóa có trong đất 

B Sự phóng điện trong con giông 

c. Các vi khuẩn cổ định nitơ 

D Các vi khuẩn nitrat hóa 

51. Nồng độ Ca2* trong cây là 0,3% trong đất là 0,5%, cây sẽ hấp thụ 

Ca' theo cách: 

A. Thụ động B. Chủ động 

c Thẩm thấu D. Nhờ các bom trên màng sinh chất 

52. Quá trình hấp thu chủ động chất khoáng ở rễ đòi hỏi phải có: 

A Năng lượng ATP 

B Các chất trung gian trên màng sinh chất 

c Năng lượng ATP và các protein đóng vai trò chất mang trên màng 

sinh chất 

D- Các protein trên màng sinh chất phải có các lỗ xuyên màng đề các 

chất khoáng cỏ thể đi qua 

53. Dặc điểm nào quyết định sự khuếch tán cùa các ion khoáng từ đất 

vào rễ? 

A. Nhu cầu ion khoáng của cây 

B. Sự chênh lệnh gradient nồng độ cùa các ion khoáng giữa đất và rễ 

C. Sự thoát hơi nước ở lá 

D. Sự có mặt cùa vành đai Caspari 

54. Tính chủ động trong việc Itẩp thu các chất khoáng thể hiện ở: 

A. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất 

B Các chất khoáng được vận chuyến trái với quy luật khuếch tán 

C Đòi hoi phái có nãng lượng cung cắp và chất mang 

D. Tất cả đều đúng 

55. Các tinh chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh thể hiện ở: 

A. Điện tích bề mặt 

B. Độ ngấm nước và độ nhớt 

C. Độ bền vững cùa hệ thống keo 

D Tất cả đều đúng 

56. Những nguyên tố nào dưới đây là các nguyên tổ đại lượng: 

A N, p. K B. Au, Ág, Pt 

C. Fe, Cu. Mn D. Ni, I, s 
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57. Các nguyên tổ vi lượng là thành phần không thể thiếu cùa: 

A. Các prôtêin màng sinh chất B. Các axit nucieic 

c. Các enzym D. Các hoocmôn 

58. Sắp xếp các nguyên tổ vi lượng và các hợp chất hữu cơ dưới đây cho 

đúng: 

1. Cu; 2. Fe; 3. Co và a. EDTA; b. xitôcrôm; c. Vitamin BI2 

A. la ; 2b ; 3c B. la ; 2c ; 3b 

c, lb ; 2a ; 3c D. lc ; 2b ; 3a 

59. Nguyên tổ vi lượng là nguyên tố có mặt với tỉ lệ: 

A. 0,1 - 1,5 % trọng lượng khô B. >1,5% trọng lượng khô 

c. 0,1% trọng lượng khô D. <10'6 trọng lượng khô 

60. Các nguyên tố siêu vi lượng có mặt trong cây với tỉ lệ: 

A. 0,1 - 1,5 % trọng lượng khô B. >1,5% trọng lượng khô 

c. <0,1% trọng lượng khô D. <10"6 trọng lượng khô 

61. Vai trò của nguyên tổ magiê đối với cây trồng là: 

A. Thành phần của axit nuclêic, ATP, cần cho ra hoa. đậu quà vẳ phát 

triển rễ 

B. Thành phần cùa một số xitôcrôm, tham gia hoạt hóa enzim 

c. Tham gia hoạt hóa enzim và tham gia vào thành phần của diệp lục 

D. Tham gia quá trình quang hợp, duy trì cân bằng ion 

62. Thiếu nguyên tổ nào làm lá có màu vàng? 

A. Clo; Kali; Phốtpho B. sắt; Canxi; Lưu huỳnh 

c. Nitơ; Kali; Lưu huỳnh D. Nitờ; Kali; Đồng 

63. Làm thế nào để biết lá vàng do thiểu Kali 

A. Sinh trưởng rễ bị tiêu giảm 

B. Gân lá có màu vàng sau đó cả lá có màu vàng 

c. Lá vàng nhạt. Mép lả đỏ, nhiều chấm đỏ ờ mặt lá 

D. Cây sinh trưởng còi cọc 

64. Làm thế nào để biết lá vàng do thiểu Magiề 

A. Gân lá có màu vàng sau đó cả lá có màu vàng 

B. Lá vàng nhạt. Mép lá đò, nhiều chấm đò ờ mặt lá 

C. Chi thấy lá màu vàng 

D. Cây sinh trưởng còi cọc 

65. Làm thế nào để biết lá vàng do thiếu sắt 

A. Lá vàng nhạt. Mép lá đò, nhiều chấm dỏ ớ mặt lá 
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tì Cây sinh trưởng còi cọc 

c. Gàn lá có màu vàng sau dó ca la có màu vàng 

Ly Lá nho hơn bình thường 

66. Nguyên to khoáng nào tham gia vào thành phần chinh cú 

nuclêic 

A. Nitơ, Lưu huỳnh tì. Kali, Cãnxi 

c . Nitơ. Phôtpho I). Dồng, sắt 

67. Nitơ tồn tại trong môi trường ớ dưới dạng nào: 

A Dạng khí nitơ tự do (Ni) trong khí quyển 

tì. Nitơ ơ dạng các hợp chất vô cơ khác nhau tập trung chủ yếu trong đất 

c. Nitơ ở dạng các hợp chất hữu cơ khác nhau tập trung chú yếu ứong đất 

D. Lất cá đều đúng 

68. Trong tự nhiên nitơ tồn tại ở những dạng nào? 

A Nitơ hữu cơ tì. Nitơ vô cơ 

c. Nitơ tự do trong khí quyên D. Tất cả đều đúng 

69. Thực vật chỉ có thể hấp thu qua hệ rễ dạng nỉtơ nào trong đất? 

A. Dạng nitrat (NO3) tì. Dạngamôni (NH4+) 

c Dạng nitơ tự do D. A và B đúng 

70. Quá trình cố địnlt nitơ đế cung cấp nitơ dưới dạng nitrat vù amônỉ 

cho cây được thực hiện do: 

A. Các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh 

tì Sự phóng điện trong cơn giông 

c Quá trình quang hợp 

D. Quá trinh hô hấp tế bào 

71. Nitơ cỏ vai trò gì đối với thực vật? 

A. Tham gia vào cấu trúc của tế bào 

B. Tham gia vào hoạt dộng chuyển hóa vật chất 

c, Tham gia vào hoạt động chuyển hóa năng lượng 

D. Tất cà đều đúng 

72. Phát biếu nào dưới dây là không đúng: 

A. Thực vật không thể hấp thu nitơ phân tử (N2) trong khí quyển 

tì Các VI khuân cộng sinh và tự do trong đất có khà năng khử N2 

thành dạng amôni NH/ 

c. Thực vật có thể hấp thu nitơ phân tứ (N2) trong khí quyền 
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D. Sự có mặt cua en/.im nitrôpen và lực khư mạnh là hai điêu kiện câu 

thiết để các vi khuẩn tự Uv' V. cộng sinh trong đất thực hiện quá 

trình khử N2 

73. Tên của loại vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần rễ của cây họ đậu: 

A. Clostridium B. Anabaena 

c. Rhizobium D. Az.otobacter 

74. Điều kiện để quá trình cố định nitơ khi quyển có thể xảy ra: 

A. Có các lực khử mạnh và được cung cấp năng lượng ATP 

B. Có sự tham gia cùa enzim nitrõgenaza 

c. Thực hiện trong điều kiện kị khí 

D. Tất cà đều đúng 

75. Lực khử và năng lượng ,uà các chủng vi khuẩn sử dụng để cổ định 

nitơ được lẩy từ: 

A. Tự tạo ra 

B. Lấy từ quá trình quang hợp, hô hấp, lên men của cơ thể cộng sinh 

c. Qua quá trình hút bám trao đổi 

D. A và B đúng 

76. Năng suất cổ định nitơ của các vi khuẩn cộng sinh: 

A. Vài kg NH4+/ha/nãm B. Hàng chục kg NH4+/ha/nãm 

c. Hàng trăm kg NH4 "/ha/năm D. Hàng vạn kg NH4+/ha/năm 

77. Để có thể đáp ứng nhu cầu NH2 để phục vụ cho quá trình tống hợp 

axit antin, cây cần có quá trình: 

A. Cố định nitơ 

B. Oxy hóa N2 thành nitrat 

c. Khừ nitơ thành NH4+ 

D. Biến đổi dạng NO3' thành dạng NH4+ 

78. Quá trình hô hấp của cây tạo ra loại sản phẩm nào tham gia vào quả 

trình đồng hóa NH3 trong cây? 

A. Các axit hữu cơ (R-COOH) B. Các amit 

C. Các axit amin D. B và c đúng 

79. Nhờ quá trình nào mà các axit hữu cơ (R-COOH) có thể gắn thêm 

gốc -NH2 để thành axit amin? 

A. Khừ NO3' thành NH4+ B. Khừ amin hóa 

c. Cố định nrtơ D. Khử N2 thành NH4f 

20 



80. Các phản ứng khử amin hóa trong cây tạo thành các axit antin nào? 

A. Alanin B. (ìlutamin 

c. Aspactic D. Ca ba đều đúng 

81. Từ những loại axỉt am in nào mà cây có the tạo thành 20 loại axit 

antin qua quả trình chuyên amin hóa? 

A. Mêthônin. Tyroo/.in. Alanin 

B Glutamin, Aspactic. l.ơxin 

c. Alanin, Glutamin. Aspactic 

D. Alanin. Glutamin. phênilalanin 

82. Các axit amin kết họp với nhóm NHI sẽ hình thành: 

A. Nuclêôtit B. Các prỏtêin 

c. Các amit D. Các axit hữu cơ 
83. Nitff được biến đổi trong cây thông qua quá trình nào? 

A. Quá trình khử NO;' B Quá trình đồng hóa NH; 

c. Quá trình cố định Nitơ D. A và B đúng 

84. Tại sao việc trồng các cây họ đậu có tác dụng cải tạo đất? 

A. Nhờ hoạt động cố định đạm cùa các vi khuẩn tự do 

B. Nhờ hoạt động cổ định đạm của các vi khuẩn cộng sinh để bổ sung 

nguồn đạm cho đất 

c. Nhờ trung hòa độ pH cùa đất 

D. Nhờ tăng độ thoáng khí của đất 

85. Vai trò của chu trình Crep trong quả trịnh đỏng hóa NHị? 

A. Cung cấp axit hữu cơ cho các phàn ứng khử amin hóa để hình 

thịnh axit amin 

B. Cung cấp enzym ređuctaza 

c. Cung cấp NJ"Ỉ4+ 

D. Cung cấp các axit amin đề kết hợp với NH3 tạo thành các amit 

86. Quả trình nào đã làm dẫn đến việc hình thành nên các hợp chất 

chứa nitơ trong cây? 

A. Nhiệt độ tăng sẽ tăng hấp thu chất khoáng 

B. Nhiệt độ càng thấp thì tốc độ khuếch tán chất khoáng càng giảm 

c. Nhiệt độ tăng ở một giới hạn nhất định sẽ tăng hấp thu chất khoáng 

D. Nhiệt độ thâp sẽ làm hỏ hấp của hệ rễ giảm và rễ thiếu năng lượng 

cho sự hút khoáng tích cực (vận chuyển chủ động) 

87. Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất khoáng và nitơ do: 

A. Anh iướng trực tiếp đên quá trình hô hấp của hệ rễ 
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B. Ánh hường đến quá trinh quang hợp 

c. Ảnh hường đến quá trình cố định nitơ 

D. Ảnh hường đến quá trình khử nitrat 

88. pH của dung dịch đất ít ảnh hưởng đến: 

A. Hoạt động của vi sinh vật trong đất 

B. Tốc độ khuếch tán của các ion 

c. Độ hòa tan của chất khoáng 

D. Sự tích điện của rễ 

89. Tiêu chí nào là quan trọng nhất hhi xây dựng chế độ bón phân choj 

cây trồng? 

A. Đầy đủ nguyên tố khoáng 

B. Ti lệ thích hợp của các nguyên tố 

c. Bón đúng giai đoạn sinh trưởng 

D. Thỏa mãn nhu cầu sinh lí của cây 

£o LJ 03 

BÀI 7: QUANG HỌP 

1. Quang hợp là quá trình: 

A. Tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CƠ2 và H2O) nhờ nãnị 
lượng ánh sáng được hấp thu bởi hệ sắc tố thực vật.. 

B. Phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhc 

năng lượng ánh sáng được hấp thu bời hệ sắc tố thực vật.. 

c. l ông hợp năng lượng dưới dạng hóa năng từ các chất vô cơ (C02 Ví 

H2O) nhờ nàng lượng ánh sáng được hấp thu bời hệ sắc tổ thực vật.. 

D. Tông hợp năng lượng dưới dạng hóa năng từ việc phàn húy các 

chất hữu cơ (glucôzơ) và các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhờ năng 

lượng ánh sáng được hấp thu bới hệ sẳc tố thực vật. 

2. Phát biểu ttào dưới đây về quang hợp là dúng: 

A. Là một quá trình mà tất ca sự sống trên Trái Đất dều phụ thuộc vào nó., 

B Xảy ra ờ ty thể. 

c Chi xáy ra ờ trẽn cấu trúc hạt của lục lạp. 

D. Chất diệp lục đã chuyển năng lượng cho các sẳc tố khác để thực; 

hiện quá trình quang phân li H2O và phản ứng quang hóa . 
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J. í 'ai trò nào dưới dây cua quang hợp là không dũng: 

À l ạo nguồn chát hữu cơ chu yếu cho sự sống trên Trái Đất. 

B Biến đôi nũng lượng anh sánh thành nàng lượng hóa học dự trừ 
trong các hợp chất hữu cơ 

c Cân bang nồng độ C(>2 v à O; trong khí quyển. 

I) Oxy hóa các hợp chất hữu cơ đc cung cấp năng lượng cho các hoạt 

đỏng sống cùa cơ thê. 

4. Phát hiên nào dưới đây về quang hợp là không đúng: 

A. Quang hợp tạo ra hâu như toàn bộ các chât hữu cơ trên Trái Đất. 

B Thực vật và một số vi sinh vật quang hợp là các sinh vật quang tự 
dưỡng. 

c Cuộc sống cùa con người vá các sinh vật trẽn Trái Đất phụ thuộc 

'hoàn tòan vào quá trình quang hợp. 

D. Thực vật là những sinh vật tiêu thụ bậc một trong chuồi thức ãn 

cùa các hệ sinh thái. 

5. Phát biếu nào dưới đây về quang hợp là không đúng: 

A. Hầu hết các dạng năng lượng hóa học sữ dụng cho quá trình sống 

của các sinh vật trên Trái Đất đều được biến đổi từ năng lượng ánh 

sáng mặt trời nhờ quang họp. 

B. Quá trình quang họp đã hấp thụ CO2 và giải phóng O2 vào khí 

quyển. 

c. Nhờ quang hợp ti lệ CO2 và O2 trong khí quyến luôn được trạng 

thái cân bằng (CO2: 0,03%; O2: 21%). 

D. Không có quang hợp, các sinh vật vẫn có thể tự tạo chất hữu cơ. 

6. Trong cấu trúc của lá, lục lạp có mặt ở: 

A. Tế bào biểu bì trên. B. Tể bảo biểu bi dưới. 

c. Tế bào mô giậu. D. Mạch dẫn. 

7. Bào quan nào trong té bào thực vật có khả năng quang hợp: 

A. Lục lạp. B. Ti thề. 

c. Perôxizôm. D. A và B đúng. 

8. Trong lục lạp các hệ sắc tố quang hợp có mặt ở: 

A. Màng ngoài. B. Màng trong. 

c. Chất nền (strôma). D. Grana. 



9. Trong lục lạp pha sáng thực hiện ở: 

A. Grana. B. Tilac ' it 

c. Chất nền (strôma). D. A và B đúng. 

10. Trong cẩu trúc của lục lạp, vị trí nào chứa nhiều cniint cacbôxỉ hỏa: 

A. Chất nền (strôma). B. Grana. 

c. Màng ngoài. D. Màng trong. 

11. Trong lục lạp pha tối thực hiện ở: 

A. Grana. B. Tilacôit. 

c. Chất nền (strôma). D. Màng trong. 

12. Lục lạp là bào quan có chức năng: 

A. Quang hợp. 

B. Di truyền ngoài nhân. 

c. Cung cấp A-TP cho mọi hoạt động sống của tế bào. 

D. A và B đúng. 

13. Trong hệ sắc tố quang hợp, nhóm sắc tố phụ là: 

A. Carôten. B. Xantôphyl. 

c. Diệp lục b. D. A và B đúng 

14. Hệ sắc tố của lá hấp thụ hết ánh sáng vùng: 

A. Xanh tím. B. Đỏ. c. Xanh lục. D. A và B đúng. 

15. Khi nhìn vào là cây ta thấy chúng có màu xanh lục vì: 

■ A. Hệ sác tố của lá hấp thụ hết ánh sánh vùng xanh tím và vùng đỏ. 

B. Hệ sắc tố cùa lá hấp thụ hầu hết ánh sáng vùng xanh lục. 

c. Hệ sắc tố của lá hấp thụ hết tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. 

D. Hệ sắc tố cùa lá hấp thụ hết tia họng ngọai trong ánh sáng Mặt Trời. 

16. Phát biểu nào dưới đãy về vai trò của các nhỏm sắc tổ trong quang 

họp là không đúng: 

A. Nhóm carôtenôit sau khi hấp thu ánh sáng đã chuyển năng lượng 

thu vlược cho diệp lục. 

B. Nhóm carôtenôit hấp thụ anh sánh chủ yếu ở vùng đò và vùng 

xanh tím. 

' rất cả các sắc tố đã chuyển năng lượng thu được từ các phỏtôn cho 

quá trình quang phân li H2O và các phàn ứng quang hóa để hình 

ilianhATP vàNADPH. 
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D Tham gia vào pha sáng của quá trình quang hựp. 

/ 7. Nội dung nào dưới dây không dóng với tinh chất cùa cliẩt diệp lục. 

A Mấp thụ ánh sáng ờ phần dầu và phần cuối của ánh sáng nhì 1 thấy. 

B. Có the nhận năng lượng từ ỉ ác sắc tố khác, 

c Khi được chiếu sáng có thề phát huỳnh quai g. 

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quá trinh quí ng hợp. 

18. Kim loại có mặt trong cấu trúc hóa học cua diệp lục là: 

A. Mg B.Fe C.Mn D. Cu 

19. Sự khác hiệt trong cấu trúc cua diệp lục a và diệp lục b. 

A. Diệp lục a kém hon diệp lục b 2 nguyên tử hydrogen và hơn 1 

nguyên tử oxygen. 

B Diệp lục a nhiều hơn diệp lực b 2 nguyên từ hydrogen và ít hơn 1 

nguyên từ oxygen. 

c Diệp lục a kém hơn d ệp lục b 1 nguyên tử hydrogen và hơn 2 

nguyên từ oxygen. 

D. Di' p lục a nhiều hon diệp lục b 1 nguyên từ hydrogen và kém hơn 

2 nguyên tử oxygen. 

20. Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hỏa quang năng 

thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh?. 

A. Diệp lục b B. Diệp lục a và b 

c . Diệp lục a D. Diệp lục a. b và carôtenôit 

21. Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào sau đây thích nghi với 

chức năng hẩp thụ được nhiều ánh sáng?. 

A. Tất cả khí khổng tập trung chù yếu ở mặt dưới của lá nên không 

chiếm diện tích hấp thụ ánh sáng. 

B. Có diện tích bề mặt lá lớn. 

C . Phiến lá mỏng. 

D. Sự phân bố đều khắp trên bề mặt !á của hệ thống mạch dẫn. 

22. Trong các sắc tổ quang hợp, sắc tố nào tham gia trực tiếp vào sự 
chtuyển hóa năng lượng ánh sảng hấp thụ được thành các năng 

lưụmg của các liên kết hỏa học trong A TP VÀ NADPH. 

A . Diệp lục b B. Diệp lục a và b 

C . Diệp lục a D. Các carôtenôit 

23. sắtc to carôtenôit gồm có: 

A.. Diệp lục a và carôten 
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B. Diệp lục b và xantôphyl 

c. Carôten và xantôphyl 

D. Xantôphyl 

EO LJ 03 

BÀI 8: QUANG HỌP ở CÁC NHÓM THỰC VẬT 

1. Mô tả nào dưới đây về pha sáng của quá trình quang hợp là không đúng: 

A. Trong pha sáng hệ sắc tố thực vật hấp thụ năng lượng cua các 

phôtôn theo phan ứng kích thích chất diệp lục. 

B. Pha sáng xảy ra ớ cấu trúc grana của lục lạp. 

c. Pha sáng là pha khử CƠ2 để tồng hợp các chất hữu cơ. 

D. Pha sáng là pha oxi hóa nước để sử dụng ion H và êlectron ti*. viêc 

hình thành ATP và NADPH đồng thời giải phóng ôxi vào khí quyên. 

2. Trong pha sảng.... (S: hệ sắc tố; L: lục lạp) hấp thu năng lượng của 

các.(E: electron; P: prôtôn; Ph: phôtôn) theo phản ứng kích thích 

chất diệp tục (chdl) theo sơ đồ: cltdl + hv -Í7 chdl.(T: trạng thái 

bển thứ cấp; K: trạng thái kích thích) -Í7 chdl ....(T: trạng thái bền 

thứ cấp; K: trạng thái kích thích).. 

A. L; E; K; T B. S; P; T; K 

c. S; Ph; K; T D. L; Ph; T; K 

3. Pha sáng là pha.(K: khử co2; O: oxy hóa nước) để sử dụng. 

(C; H* / và ....(E: electrôn; N: hỏa nâng) cho việc . (A: hình 

thành A TP và NADPH; H: tồng hợp các chất hữu cơ) đồng thời giải 
phỏng.(Ôxi; CO2) vào khí quyển.. 

A. K; C; N; H; Ỏxi B. K; C; N: H; C02 

c. 0;C:E: A; ôxi D. O; PE; E; A; Ôxi 

4. Trong pha sáng, năng lượng kích thích chất diệp lục ở trạng thái 

kích thích và trạng thái bền thứ cấp được sử dụng cho quá trình: 

A. Quang phân li nước 

B. Quang phôtphorin hóa (phôtphorin hóa quang hóa) 

c. Cố định CO2 

D. A và B đúng 
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5. ỉỉã: lựa chọn pliân tử phù hợp dế điền vào phản ứng dưới dây trong 

que trình quang phân li nước và phôtphorin hóa quang hóa: 

I2II;()+18 (I) + 18 p. (II) +12...(III) ->• 18 ...(IV) + 12...(V) + 6()2 

u N/DP' ; h ATP: c vỏ vơ; d hữu cơ; ư SA DPI ỉ / CO:; 

g. ('<Ịỉrp<, h. ADP 

A I a ; II c ; 111 h ; IV e ; V b B. I h : II c ; III a ; IV b ; V e 

c I r: II d : III b ; IV g , V h D. I b : II d : III f; IV h ; V g 

6. Plu tối là pha: 

A Khử C02 nhờ ATP và NADP1I được hình thành trong pha sáng để 
tạo các hợp chất hữu cơ (ChlliíOb). 

B Oxi hóa nước để sứ dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP 

và NADPH, đồng thời giai phóng ôxi vào khí quyển. 

c Pha tối được thực hiện theo chu trình Canvin-Benson ở tất cá các 

nhóm thực vật khác nhau. 

D Xảy ra ờ cấu trúc tilacôit của lục lạp. 

7. Phát hiếu nào dưới đây về pha tối là không đúng: 

A Ở các nhóm thực vật Cj, Ch và CAM, pha tối, quá trình cô định 

CƠ2 được thực hiện theo những chu trình khác nnau. 

B Pha tối xảy ra ở vùng stroma cùa lục lạp. 

c Pha tối là pha khử C02 nhờ ATP và NADPH được hình thành 

trong pha sáng đề tạo các hợp chất hữu cơ (CtiHnOb). 

r. Trong pha tối, c trong CƠ2 được sừ dung để tổng hợp các hợp chất 

hữu cơ đồng thời giãi phóng 02 tronịrMú quyên. 

8. -V/ớm thực vật C3 bao gồm phần lớn thực vật phân bố chủ yếu ở 

vừtg.(S: sa mạc; O: ôn đới và á nhiệt đới; N: nhiệt đới) như.... 

( ỉ: cây thuốc bỏng, dúa, xương rồng; L: lúa, khoai, sắn; M: mía, 

ngô, cò gau). Chúng song trong điều kiện ...,(K: khi hậu ôn hòa; A: 

neng ẩm kéo dài; H: khô hạn kéo dài). 

A. S; B; H B. N; M; A c. O; L; K D. N; L; A 

9. Ntóm thực vật C4 bao gồm phần lớn thực vật phân bố chủ yếu ở 

vùng.(S: sa mạc; O: ôn đới và á nhiệt đới; N: nhiệt đới) như .... 

( 3: cây thuốc bong, dứa, xương rồng; L: lúa, khoai, sắn; M: mía, 

ngô, cỏ gấu). Chúng sống trong điều kiện ,...(K: khi hậu ôn hòa; A: 

neng ăm kẻo dài; H: khô hạn kéo dài). 

A. N: M: A B. O; I.: K c. S; B; H D. N; L; A 
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10. Nhóm thực vật CAM bao gồm phần lớn thực vật phân bổ chù yếu ở 

vùng.(S: sa mạc; O: ôn đới và á nhiệt đới; N: nhiệt đới) như.... 

( B: cây thuốc bỏng, dứa, xương rồng; Lĩ lúa, khoai, sắn; M: mía, 

ngô, cỏ gấu). Chúng sống trong điều kiện khí hậu ôn hòa; A: 

nóng ẩm kéo dài; H: khô hạn kéo dài). 

A. N; L; A B. S; B; H c. N; M; A D. O; L; K 

11. Con đường cố định CO2 ở thực vật Cj xảy ra theo chu trình: 

A. Canvin - Benson B. Hatch - Slack 

c. Creb D. Axit xitric 

12. Con đường cổ định co2 ở thực vật Cị xây ra theo chu trình: 

A. Crep B. Canvin - Benson 

c. Axit xitric D. Hatch - Slack 

13. Nhỏm thực vật nào có quá trình cố dịnh co2 xảy ra vào ban đèm? 

A. Nhóm C3 B. Nhóm C4 c. Nhóm CAM D. Nhóm c3 và C4 
14. Ở nhóm thực vật c3 quả trình cổ định CO2 xảy ra chủ yểu ở: 

A. Lục iạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch 

B. Lục lạp tế bào mô giậu 

c. Tế bào biểu bi trên 

D. Tế bào bao bó mạch 

15. Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng 

hóa CO2 thành cacbohydrat? 

A. ATP B. ATP và NADPH 

c. Axit phôtphoglixe»! D. Glucôzơ 
16. Ở nhóm thực vật C4 quá trình cố định CO2 xảy ra chủ yểu â: 

A. Tế bào bao bó mạch 

B. Tế bào biểu bi trên 

*c. Lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch 

D. Lục lạp tế bào mô giậu 

17. Ở nhóm thực vật CAM quá trình cổ định CO2 xảy ra ở: 

A. Lục lạp tế bào mô giậu 

B. Lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch 

c. Tế bào biểu bì trên 

D. Tế bào bao bó mạch 

18. Ở nhỏm thực vật C4 quá trình tổng hợp tinh bột xảy ra chủ yếu ở: 

A. Lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch 
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B. Lục lạp tế bào mô giậu 

c. Tế bào bao bó mạch 

D. Tế bào biểu bì trên 

19. Pha sảng của quang hợp dã cung cấp cho quá trình Canvin: 

A. I120 B. ATP và NADPH 

c. Phôtôn D. C02 

20. Quả trình nào dưới đây xảy ra ở cả ti thể và lạp thể? 

A Giải phóng 02 B. Tống hợp ATP 

c. Lấy electron từ I ỉ20 D. Khứ NAD+ thành NADH 

21. Trong quang hợp các nguyên tứ O; cuối cùng có mật ở đâu? 

A. Thải ra ngoài B. Glucôzơ 

c 02 và gh'^ôzơ D. Glucôzơ và nước 

22. Trong quá trình quang hợp pha sáng cung cấp cho pha tối: 

A. Năng lượng ánh sáng B. C02 và ATP 

c. ATP và NADPH D. Nước và 02 

23. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C(JtỈỊ20f, ở cây ngô là giai đoạn 

nào sau đây: 

A. Pha sáng B. Pha tối 

c Quang phân li nước D. Chu trình Canvin 

24. Chu trình Canvin xảy ra trong quá trình cố định co2 của nhóm thực 

vật nào? 

A. Ca B. c4 c. CAM D. Cả ba đều đúng 

25. Chu trình Canvin ở nhóm thực vật C4xảy ra chủ yểu ở: 

A. Lục lạp tế bào mô giậu 

B. Lục lạp của tế bào bao quanh bó mạch 

c. Lục lạp của khí khổng 

D. Tế bào biểu bi 

26. Ở nhóm thực vật CAM, quả trình tổng hợp các axit hữu cơ trong quá 

trình cồ định co2 xảy ra: 

A. Trong pha sáng B. Ban đêm 

c. Ban ngày D. Liên tục 

27. Trong chu trình Canvin, chất hữu cơ nào được chuyển hóa thành C(ỊlịiO(,? 

A. APG (axit phôtpho glixêric) 

B A/PG (Ađêhit phôtpho glixêric) 

c RiDP (Ribulôzơ - điphôtphat) 
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D. AOA (Axit oxalo axêtic) 

28. Nhận xét nào (tưới đây tà không đúng về pha sáng: 

A. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng. 

B. Diễn ra ờ các Tilacôit khi cố chiếu sáng 

c. Giải phóng Oj 
D. Giải phóng lỉ20 

29. Nhận xét nào dưới đây về chu trình Can vin tà không đúng: 

A. Xảy ra trong pha tối của quá trình quang hợp 

B. Sản phấm trực tiếp cùa chu trình Canvin là A/PG 

c. Xảy ra ở tế bào bao bó mạch ờ nhóm thực vật c4 
D. Chỉ xáy ra vào ban đêm 

30. Cường độ quang hợp ơ nhỏm thực vật nào tà cao nhất? 

A. Nhóm C3 B. Nhóm C4 c. Nhóm CAM D. NhómC3vàC4 

31. Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật Cì ở những điểm sau: 

A. Cường độ thoát hơi nước thấp hơn và cường độ quang hợp) cao hơn 

B. Điềm bù CO2 thấp hơn 

C. Điểm bào hòa sáng cao hơn 

D. Tất cả đều đúng 

32. Thực vật CAM có năng suất sinh học thấp nhất do: 

A. Đem bù ánh sáng thấp B. Điểm bù CO2 cao 

c. Cường độ quang hợp thấp D. Nhu cầu nước cao 

so £0 03 

BÀI 9: ẢNH HUỎNG CỦA CÁC NHÂN Tố NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỌP 

/. Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quá 

trình quang họp là không đúng: 

A. CO2 trong không khí là nguồn cung cấp cacbon cho quang hợp 

B. Nồng độ CO? quyết định cường độ cùa quá trình quang họrp 

c. Không thể đưa nồng độ CO2 lên trên 0,03% để tăng cường quá 

trình quang hợp 

D. Nồng độ CO2 trong không khí (0.03%) thích hợp cho quá trình 

quang họp 

30 



2. Diềm bù co; tà diêm mà trong dó: 

A Có nồng độ co dò cường độ hô hấp cao hơn cưởng độ quang hợp 

B Có nồng độ CO; dô CƯUI1U độ hò hấp bé hơn cường độ quang hợp 

C' Có nồng độ CO; đạt 0,03% 

D Có nông độ CO; đê cường độ hô háp và cường độ quang hợp băng nhau 

3. Điểm báo hòa co2 tà diêm mà trong dó: 

A Có nông độ CO; đê cường độ quang hợp và cưởng độ hô hâp bàng 

nhau 

B Có nồng độ CO; đạt 0.03% 

c Có nồng độ CO; đế cường độ quang hợp đạt tới mức cao nhất 

D Có nồng độ CO; đẽ cường độ hô hàp dạt tới mức cao nhảt 

4. Nhận dinh nào dưới dây về ánh hưởng của nồng độ CO2 dền quá 

trình quang hợp ỉà không đúng? 

A. Nông độ CO; quyêt dịnh cường dộ cùa quá trình quang hợp 

B IX' tâng cường độ quang hợp có thê đưa nồng độ CO; vượt 0,03% 

C. Diềm bào hòa CO; là nông dộ CO; đề cường độ quang hcTp và 

cường độ hô hấp bàng nhau 

D. Nguồn cung cấp CO; cho quang hợp lấy từ trong không khí 

5. Nhận dịnh nào dưới đây về ảnh hưởng của nhàn tố ánh sáng đen 

quá trình quang hợp tà không đúng? 

A, Ánh sáng là nhân tố cơ bàn để tiến hành quang hợp 

B Cùng một cương độ chiêu sảng thi ánh sáng đơn sẳc màu đỏ sẽ có 

hiệu quà quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím 

c Anh sáng đò XÚIC tiến quá trình hình thành axit amin và protcin còn 

ánh sáng xanh tím xúc tiến quá trình hình thành cacbohydrat 

D. Cường độ và thành phần quang phồ ánh sáng đều ánh hướng đến 

quang hợp 

6. Điểm báo hòa ánh sáng tà diêm mà trong dỏ: 

A. Có cường dộ ánh sáng để cường dộ trao đổi nước qua khí khổng 

dạt tới mức cao nhât 

B. Có cường dộ ánh sáng đế cường độ quang hợp đạt tới mức cao 

nhất 

c. Có cường dộ ánh sáng dc cường độ quang hợp và cường độ hỏ 
hấp bàng nhau 

D. Nguòn ánh sáng do và nguồn ánh sảng xanh tím bàng nhau 
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7. Điểm bù ánh sáng là điểm mà trong đỏ: 

A. Có cường độ ánh sáng để cường độ hô hấp cao hcm cường độ 
quang hợp 

B. Có cường độ ánh sáng đề cường độ hô hấp bé hơn cường độ quang hợp 

c. Có cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp đạt đến mức cực đại 

D. Có cường độ ánh sáng đê cường độ hô hấp và cương độ quang hợp 

bằng nhau 

8. Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nhân tố ảnh sáng đến 

quá trình quang hợp là đúng? 

A. Điểm bù ánh sáng là điểm có cường độ ánh sáng đè cường độ 
quang hợp đạt tới cực đại 

B. Điểm bào hòa ánh sáng là điểm có cườnt độ ánh sáng đe cường độ 
quang hợp và hô hấp bàng nhau 

c. Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng 

D. Không thể dùng ánh sáng nhân tạo để thúc đầy quá trình quang hợp 

9. Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nhãn tố ánh sáng đến 

quá trình quang hợp là không đúng? 

A. Điểm bù ánh sáng là điểm có cường độ ánh sáng để cường độ 
quang hợp và hô hấp bằng nhau 

B. Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng cao hơn cây ưa sáng 

c. Điểm báo hòa ánh sáng là điểm có cường độ ánh sáng đê cường độ 
quang hợp đạt tới cực đại 

D. Có thể dùng ánh sáng nhân tạo để thúc đẩy quá trình quang hợp 

10. Nhận định nào dưới đây về tính chất của nhận tố ảnh sảng là không đúng? 

A. Trong môi trường nước, thành phần ánh sáng biến động nhiều thec 

độ sâu 

B. Vào buổi sáng sớm và buổi chiều ánh sánh chưa nhiều tia dỏ hơn, 

vào buổi trưa tia xanh và tia tím tăng lên 

c. Các tia sáng có độ dại bước sóng khác nhau ảnh hưởng không khác 

nhau đến cường độ quang hợp 

D. Quang hợp chi xày ra ờ vùng ánh sáng xanh tím và vùng đỏ 

11. Nhận định nào dưới đây về tính chất của nhân tố ánh sáng là đúng? 

A. Vào buổi sáng sớm và buổi chiều ánh sánh chứa nhiều tia xanh và 

tia tím hơn. vào buổi trưa tia đò tăng lên 

B. Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau ảnh hưởng không khác 

nhau đến cường độ quang hợp 
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12. 

('. Ảnh sáng xanh tím xúc tiến quá trình hình thành axit amin và 

protein còn ánh sáng do xúc tiên quá trình hình thành cacbohydrat 

I). Quang hợp chi xảy ra ơ vùng ánh sáng xanh tím 

Nhận định nào dưới đây về ảnli hưởng của nhiệt độ đến quá trình 

quang hợp là không đúng? 

A. Điềm hù nhiệt độ điểm có nhiệt độ đề cường độ quang hợp và hô 

hàp tong nhau 

B. Cường độ quang hợp phụ thuộc rất chặt chẽ vào nhiệt độ 
c. Khi nhiệt dộ tăng thi cường độ quang hợp tăng rất nhanh và 

thường dạt cực đại ở 25 - 35°c rồi sau đó giảm mạnh đến 0 

D. Nhiệt dộ ảnh hưởng dén các phản ứng enzim trong pha sáng và pha 

tối cua quá trình quang họp 

13. Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình 

quang hợp là dũng? 

A. Điềm bù nhiệt độ điểm có nhiệt độ đế cường độ quang hợp và hô 

hấp bàng nhau 

B. Nhiệt độ ảnh hường đến các phan ứng enzim trong pha sáng và pha 

tối cùi quá trình quang họp 

c. cường độ quang họp phụ thuộc rất ít vào nhiệt độ 

D. Khi nhiệt độ tàng thì cường độ quang hợp tăng 

14. Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nước đối với quang hợp 

là khàng đúng? 

A. Nước ánh hưimg đến tốc độ vận chuyển các sàn phẩm quang họp 

B. Diều hòa nhiệt độ của lá qua quá trình thoát hơi nước 

c. Nguồn cung cấp Oxi và Hydrô cho việc tổng hợp các chất hữu cơ 

D. Nước ành hưởng đến tốc độ sinh trường và kích thước cùa lá 

15. Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nước đối với quang hợp 

là không đúng? 

A. Nước ành hướng đến độ hydrat hóa của chất nguyên sinh qua đỏ 
ánh hường đến hoạt động của hệ thống enzim quang hợp 

B. Điều hòa nhiệt độ cùa lá qua quá trình thoát hơi nước 

c. Cường độ quang hợp ti lệ thuận với hàm lượng nước trong lá 

D Anh hường đốn quá trình thoát hơi nước do đó ảnh hưởnt? đến độ 
mớ khí khống làm ảnh hường đến tốc độ hấp thụ CƠ2 vào iục lạp 
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16. Trong cùng một cường độ chiếu sáng, loại ánh sáng đơn sắc nào có 

hiệu quả nhất đối với quang hợp ? 

A. Xanh lục B. Đỏ c. Xanh tím D. Vàng 

/ 7. Ánh sáng đỏ xúc tiến quá trình tổng hợp: 

A. AND B. Lipit c. Cacbôhidrat D. Prôtêin 

18. Ảnh sáng xanh tím xúc tiến quá trình tổng hợp; 

A. Cacbôhidral B. Prôtêin c. AND D. Lipit 

19. Nồng độ co2 trong không khí là boa nhiêu ? 

A. 21% B. 0,01% c. 0,03% D.0,1% 

20. Nhận định nào dưới đây là không đúng: 

A. Nguyên tố khoáng tham gia vào thành phần cấu trúc cùa bộ máy 

quang hợp nhưng không tham gia vào hoạt động quang họp 

B. Nồng độ CO2 quyết định cường độ của quá trình quang hợp 

c. Ánh sáng là nhân tố cơ bàn để tiến hành quang hợp 

D. Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quang họp 

ÍO to oa 

BÀI 10: QUANG HỌP VÀ NANG SUẤT CÂY TRỐNG 

/. Quá trình nào là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng? 

A. Hô hấp B. Chu trình Hatch - Slack 

c. Quang hợp D. Chu trình Canvin 

2. Quang họp quyết định: 

A. 100% năng suất cây trồng B. 90 - 95% năng suất cây trồng 

c. 45 - 50% năng suất cây trồng D. 42 - 45% năng suất cây trồng 

3. Phân tích thành phần hóa học trong sản phẩm thu hoạch cũa cây 

trồng cho thấy tỉ lệ sau: 

A. C: 42 - 45%; O: 45%; H: 6,5% chất khô 

B, C: 6.5% ; O: 42 - 45%; H: 45% chất khô 

c. C: 45%; O: 42 - 45%; H: 6,5% chất khô 

D. C: 45%; O: 6,5%; H: 42 - 45% chất khô 
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4. 90 - 95% sán phàm thu hoạch của cây /ây từ: 

/V CO: và 11:0 thông qua hoạt dộng quang hợp 

lị. 0: và 11:0 thòng qua hoạt dộng hô hâp 

c. C6[1|20<, thông qua thu trinh Canvin 

1). ChHiỉO* thông qua chu trình l ỉatch-Slack 

5. A ăng suất sinh Itọc là: 

\. lông lượng chất khô lích lũy dược trên 1 ha gieo trong trong suốt 

thời gian sinh trướng 

13. Tồng lượng chất khô tích lũy được mồi ngày trên 1 dcm vị gieo 

trồng trong suốt thời gian sinh trương 

c. l ông lượng chất khò tích lũy dược mồi ngày trên 1 ha gieo trồng 

trong suốt thời gian sinh trường 

D Tổng lượng chất khô tích lũy được trên 1 ha dơn vị gieo trồng 

6. Xăng suất kinh tế là: 

A. Một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong hạt hoặc cù 

B Toàn bộ năng suất sinh học dược tích lũy trong thân, lá và hạt. quà 

hoặc cu 

c Năng suất sinh hục được tích lũy trong các cơ quan sau khi trừ đi 

lượng tương ứng với năng lượng cung cấp cho quá trinh hô hấp 

D Một phàn của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan 

chứa các sàn phẩm có giá trị kinh tế đối với con người cùa từng 

loại cây 

7. Thành phần carhon cỏ trong các chất hữu cơ tong hợp qua quá trình 

q uang hợp dirợc tạo nên từ: 

A. Giucozơ B. CO2 c. APG D. Chu trình Canvin 

8. I1 sao thục vật C4 có năng suất cao hơn thực vật c_i: 
A. Tận dụng được ánh sáng cao B. Nhu cầu nước thấp 

c. Tận dụng được nồng độ CO: D. Không có hô hấp sáng 

9. Với Xkt: nàng suất kinh tế; Fcoỉ' khả năng quang hợp; L: diện tích 

ẹuang hợp; Kf: hệ số hiệu quả quang họp; Kkt: hệ sổ kinh tể và n: 

tthời gian hoạt động cùa bộ máy quang hợp. Biểu thức nàng suất nào 

(duới dây là đúng? 

A. Nkt = (FC02 . L . Kf. Kkt)/n tấn/ha 

B. Nkt = (FC02 . L . Kf. Kkt)n tấn/ha 

c. Nkt = FC02/(L . Kf. Kkt)n tấn/ha 

D. Nkt = FC02 . L / (Kf. Kkt)n tấn/ha 
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10. Biểu thức năng suất minh họa mối quan hệ giữa hoạt động của bộ 

máy quang hợp và năng suất cây trồng cho thấy năng suất cây trồng 

không phụ thuộc vào yểu tố nào dưới đây: 

A. Khả năng quang hợp cùa giống cây trồng 

B. Nhịp điệu sinh trưởng của bộ rễ 
c. Diện tích quang hợp của lá và thời gian hoạt động cùa bộ máy 

quang hợp 

D. Khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế 
11. Căn cứ vào biểu thức năng suất cây trồng, người ta không thực hiện 

biện pháp nào dưới đây để năng cao năng suất cây trồng: 

A. Tạo giống mới có khả năng quang hộp cao 

B. Sừ dụng các biện pháp kĩ thuật thích hợp để tặng diện tích lá. 

c. Tăng cường lượng nước tưới để kéo dài thời gian hoạt động của bộ 
máy quang hợp 

D. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc 
trồng vào thời vụ thích hợp để có thể sử dụng tối đa ánh sáng mặt 

trời cho quang hợp 

12. Trong thực tể người ta nhận thấy quần thể cây rừng nhiệt đới chỉ sử 

dụng được . ......(I: 0,5 -2,5%; II: 2,5% - 5%; 111: 5% - 10%) ánh 

sáng mặt trời và cho năng suẩt khoảng .... (x: 50 tạ/ha;y: 125 tạ/ha). 

A. I; X B. 11; y c. 111; X D. 111; y 

SO LO 03 

BÀI 11: HỒ HẤP ờ THỰC VẬT 

1. Hô hẩp là gì ? 

A. Quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thanh CO; và H;0, đồng 

thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sổng cùa 

cơ thể quan chu trình Crep. 

B Quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CƠ2 và H;0, dồng 

thời giải phóng năng lượng cân thiết cho các hoạt động sống cùa 

cư thể. 

c Quá trình òxi hóa các hợp chát hữu cơ thành CO;, đồng thời giai 

phóng nàng lượng cần thiết cho các hoạt dộng song cua cơ thô 



2. 

1) Quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành axit lactic hoặc rượu 

êtilic 

Sún phẩm của quả trình hô hấp là: 

A. CO3vàH20 tì. C02, H20 và ATP 

('. C()2. H2O. ATP và nhiệt D. C02. H20 và nhiệt 

3. Nguyên liệu cho quá trình hô hấp ở thực vật là: 

A. 02 và cacbonhydrat 

B. 02, cacbonhydrat. lipit. prôtêin và các axit hữu cơ 

(’. 02, cacbonhydrat, prôtêin. lipit 

I). 02, glucôzơ 
4. Vai trò của hô hấp ở thực vật? 

A. Cung cấp năng lượng dưới dạng ATP cho các hoạt động sống của 

tế bào. 

' B. Cung cấp nguyên liệu cho các quá trình tồng hợp nhiều chất khác 

nhau trong cơ thể từ các sản phấm trung gian hình thành trong quá 

trình hô hấp. 

c. Cung cấp ATP, axit lactic và êtilic. 

D A và B đúng. 

5. Năng lượng có trong một phân tử glucôiơ là bao nhiêu? 

A. 674 kcal/M B. 374 kcal/M c. 574 kcal/M D. 874 kcal/M 

6. Một phân tử gỉucôiơ qua quá trình hô hấp té bào đã cho: 

A. 36ATP B. 30 ATP c. 38 ATP D. 32 ATP • 

7. Đối với nâng lượng có trong một phân tử glucôtơ, hiệu suất sừ dụng 

năng lượng trong thực vật có thể đạt: 

A. 50% B. 95% c. 75% D. 15% 

8. Tại sao nói quá trình hô hấp ở thực vật được xem như là quá trình 

tông hợp cả về năng lượng lẫn vật chất? 

A. Do quá trình hô hấp vừa cung cấp năng lượng dưới dạng ATP vừa 

cung cấp NAD11 và FADH2. 

B. Do quá trình hô hấp vừa cung cấp nảng lượng dưới dạng ATP vừa 

cung cấp axit lactic và êtilic. 

c Do quá trình hô hâp vừa cung cấp năng lượng dưới dạng ATP vừa 

cung cấp sêrin trong quá trình hô hấp sáng. 
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9. 

10. 

D. Do quá trình hô hấp vừa cung cấp năng lượng dưới dạng ATP vừa 

cung cấp các sàn phâm trung gian làm nguyên liệu cho qua trình 

tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể. 

Trong điều kiện thiểu ôxy, quá trình hô hấp sẽ cho sản phẩm là: 

A. Axit lactic 

c. Axit lactic và êtilic 

Chu trình Crep xảy ra ớ: 

A. Ti thể 

c. Dịch ti thể 

B. Etilic 

D. Axit lactic hoặc êtilic 

B. Màng trong ti thể 

D. Hệ thống tilacôit trong lục lạp 

11. Hệ số hô hấp (RQ) là gì ? 

A. Ti số giữa phân từ CƠ2 thải ra và số phân từ O2 lấy vào khi hò hấp. 

B. Tỉ số giữa phân tử O2 lấy vào và số phân tứ CO2 thải ra khi hô hấp. 

c. Tỉ số giữa số phân từ glucôzơ được quang hợp và số phân tư 
glucôzơ tham gia vào quá trình hô hấp. 

D. Tì số giữa số số phân từ glucôzơ tham gia vào quá trình hỏ hấp và 

số phân từ glucôzơ được quang hợp . 

12. Hệ số hô hấp (RQ) bằng 1, cho biết nguyên liệu đang hô hấp thuộc 

nhóm chất: 

A. Prôtêin B. Lipit c. Cacbohidrat D. axit hữu cơ 

13. Hệ sổ hô hấp (RQ) lớn hơn ỉ, cho biết nguyên liệu đang hô hấp 

thuộc nhóm chất: 

A. Prôtêin B. Lipit 

c. Cacbohidrat D. Nhiều loại axit hữu cơ 

14. Hệ sổ hô hấp (RQ) nhỏ hơn 1, cho biết nguyên liệu đang hô hấp 

thuộc nhỏm chất: 

A. Cacbohidrat B. axit hữu cơ c. Lipit và prôtèin D. Glucôzơ 
15. Hệ số hô hấp (RQ) cỏ ý nghĩa: 

A. Cho biết nhóm chất cùa nguyên liệu đang hô hấp để qua dó dánh 

giá tình trạng hô hấp cùa cây. 

B. Quyết định các biện pháp bảo vệ nông sản trên cơ sờ hệ số hô hấp. 

c. Quyết định các biện pháp châm sóc cây trồng trên cơ sở hệ so hô hấp. 

D. Tất cả đều đúng. 

16. Ỷ nghĩa nào dưới đây cùa hệ số hô hấp (RQ) là không đúng? 

A. Điêu chinh loại chất khoáng phù hợp đè tăng cường khá năng sinh 

trưởng của cây trên cơ sở hệ số hô hấp. 
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B Quyết định các biện pháp chăm sóc cây trồng trên cơ sỡ hệ sô hô hâp. 

( Cho biết nhóm chất cua nguyên liệu dang hô hấp đổ qua đó đánh 

giá tinh trạng hô hâp cua cây. 

I). Quyết định các biện pháp bao vệ nòng sản trên cơ sờ hệ số hô hấp. 

/ 7. Quá trình hô hấp sáng xảy ra ở: 

A Nhóm thực vật C3 B Nhóm thực vật C4 

c Nhỏm thực vật CAM D. Ớ tất cả các nhóm thực vật. 

18. Quá trình hô hấp sáng liên quan đến các hào quan nào và theo trình 

tự nào? 

A. Lục lạp Ti thể -> Perôxixôm 

B Ti thê -> Perôxixôm -> Lục lạp 

c. Ti thê -> Lục lạp ->Perôxixôm 

1). Lục lạp -> Perôxixôm-> Ti thề 
/ 9. Mô tả nào dưới dây về quá trìnlí hô hấp sáng là không dũng: 

A. Đòi hoi phải có nguồn cung cấp ánh sáng. ' 

B. Tạo ra ATP với lượng rất ít. 

c Hấp thụ Ơ2 và giãi phóng CƠ2 ơ ngoài sáng. 

D. Làni lãng phí năng suất quang hợp. 

20. Quá trình hô hấp kị khí xảy ra ở: 

A. Tẹ bào chất B. Màng ngoài ti thê 

c. Màng trong ti thè D. Dịch ti thế 
21. A TP dược tồng họp ch li yểu ở: 

A. Tế bào chất B. Màng ngoài ti thể 
c Màng trong ti thế D. Dịch ti thể 

22. Giai doạn nào chung cho quá trình hô hấp kị khí (lên men) và hô 

hấp hiếu khí? 

A. Chuồi chuyền êlectron. 

B. Đường phân. 

c. Tổng hợp Acetyl-CoA từ axit pyruvic. 

D. Chu trình Crep. 

23. Nguyên liệu cho quá trình hô hấp sáng là: 

A. Axit pyruvic B. Axit phôtpho glixêric 

c. Axit glicôlic D. Axit glicôxilic 

39 



24. Axit glicôlic, nguyên liệu của quả trình hô hấp sáng có nguồn gốc từ: 

A. Axit pyruvic B. Axit phôtpho glixêric (APCÌ) 

c. Ribulôzơ điphôtphat (RiDP) D. Axit glicôxilic 

25. Quá trình hô hấp sáng tạo ra các sản phẩm: 

A. Glixin, cc>2, ATP B. Sêrin, CO2 

c. Axit glicôxilic, CO2 D. Glixin, CO2 

ĨO LJ 03 

BÀI 12: ÂNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN Tố MÔI TRƯỜNG ĐẼN Hở HẤP 

1. Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu hô hấp biển thiên trong khoảng: 

Á. 30°c - 35°c B. 5°c - 10°c c. 0°c - 10°c D. 10°c - 15°c 

2. Nhiệt độ tối ưu cho cây hô hẩp biến thiên trong khoảng: 

A. 30°c - 35°c B. 40°c - 45°c c. 20°c - 30°c D. 10°c - 15°c 

3. Nhiệt độ tối đa cho cây hô hấp biến thiên trong khoảng: 

A. 30°c - 35°c B. 40°c - 45°c c. 20°c - 30°c D. 45°c - 50°c 

4. Nội dung nào dưới đây về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quá trình hô 

hấp ở thực vật là không đúng? 

A. Hô hấp phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ do liên quan đến hoạt 

động xúc tác cùa các enzim. 

B. Mối quan hệ giữa cường độ hô hấp và nhiệt độ được biểu diễn 

bằng đồ thị có đường cong một đỉnh. 

c. Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu hô hấp biến thiên ữong khoảng 10-15°c. 

D. Nhiệt độ tối ưu cho cây hô hấp biến thiên trong khoảng 30 - 35°c. 

5. Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nước đối với quả trình hô 

hấp là không đúng? 

A. Hàm lượng nước trong cơ thể liên quan trực tiếp đến cường độ hô hấp 

B. Cường độ hô hấp ti lệ thuận với hàm lượng nước trong cơ thể. 

c. Nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxy hóa nguyên liệu hô hấp. 

D. Cung cấp prôtôn H+ và năng lượng cho quá trình hô hấp. 

6. Cây sẽ chuyển sang phân giải kị khí khi nồng độ O2 trong không khi: 

A. Giam xuống dưới 0,03% B. Giảm xuống dưới 21% 
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c. Giám xuông dưới 5% D. Giảm xuống dưới 10% 

7. Hô hấp sẽ bị ảnh hưởng khi nồng độ O; trong không khí: 

A. Giam xuống dưới 0.03% B Giảm xuống dưới 21% 

c Cìiàm xuống dưới 5% D. Giảm xuống dưới 10% 

H. Nhận định nào dưới đây về ảnh liưỏng của nồng độ Oj đến quả trình 

hô hấp ớ thực vật là không đúng? 

A Oxi tham gia vào quá trinh ỗxi hóa các chất hữu cơ. 

B Oxi là chất nhận êlectron cuối cùng trong chuồi chuyển êlectron để 
sau đó hình thành nước trong quá trình hô hấp hiếu khí. 

c Khi nồng độ Oị của không khí giảm xuống dirớỉ 5% cây sẽ chuyển 

sang phân giải kị khí. 

1). Cường độ hô hấp ti lệ thuận với nồng độ Ơ2 của không khí. 

9. Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng cua nồng độ CO2 đến quá trình 

hò hấp ở thực vật là không đúng? 

A. Hàm lượng C02 trong môi trường cao sẽ làm cho phàn ứng chuyến 

dịch theo chiều nghịch và hô hấp bị ức chế. 

B Việc bào quản nông phẩm trong điều kiện nồng độ C02 thấp đem 

lại hiệu quà cao. 

c. COi là sàn phâm cùa quá trình hô hâp. 

D. Các phàn ứng đêcacbôxi hóa để giải phóng C02 là cásc phản ứng 

thuận nghịch. 

10. Mục tiêu của việc bảo quản nông pliấm là: 

A. Giữ được đến mức tối da số lượng của đối tượng bảo quàn trong 

suốt thời gian báo quản. 

B. Giữ được đến mức tối đa chất lượng cùa đối tượng báo quán trong 

suốt thời gian bao quản. 

C. Giữ dược đến mức tối đa số lượng và chất lượng cùa đối tượng bảo 

quản trong suốt thời gian bào quàn. 

D. Duy trì được ớ mức tối đa số cường độ hô hấp cùa đối tượng bào 

quàn trong suốt thời gian bảo quản. 

//. Mô tá nào dưới đây về hậu quá của hô hấp đối với quá trình bảo 

quản nông sàn là không đúng? 

A. Làm giảm cường độ hô hấp của đối tượng báo quán do làm tăng 

nhiệt độ trong quá trình bảo quản. 
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B. Làm tăng độ ẩm của đối tượng bảo quản. 

c. Làm phát sinh dạng phản giải kị khí do đó dối tượng bao quan bị 

phân hủy nhanh chóng. 

D. Làm giám số lượng và chất lượng đối tượng bào quán do làm tiêu 

hao chất hữu cơ do. 

12. Mô tả nào dưới dây về hậu quả của hô hấp đối với quá trình bảo 

quản nông sản là không đúng? 

A. Làm tăng cường độ hô hấp cùa đối tượng bào quản do làm tâng 

nhiệt độ trong quá trình bảo quàn. 

B. Làm tăng độ ẩm của đối tượng bào quản. 

c. Làm tăng chất lượng đối tượng báo quản do tăng cường tổng hợp 

chất hữu cơ. 

D. Làm phát sinh dạng phân giải kị khí do đó đối tượng báo quàn bị 

phàn hủy nhanh chóng. 

13. Mô ta nào dưới đây về hậu quá của hô hấp đối với quá trình báo 

quán nông sản là không đúng? 

A Làm giảm dan độ ẩm của đối tượng báo quản. 

B. Làm giám số lượng và chất lượng đối tượng bảo quản do làm tiêu 

hao chất hữu cơ. 

c. Làm phát sinh dạng phân giái kị khí do đó đối tượng bảo quán bị 

phân huy nhanh chóng. 

D. Làm tăng cường dộ hô hấp cùa dối tượng báo quản do làm tăng 

nhiệt dộ trong quá trinh bao quán. 

14. Mô tá nào dưới dây về hậu qud cùa hô hấp đối với quá trình bảo 

quan nông sản là không dáng? 

A. Làm tăng độ ầm cua đối tượng bao quán. 

lĩ Làm chấm dứt tình trạng phân giái kị khí do dó đối tượng bào 

quán bị phàn huy nhanh chóng. 

c. Làm giám số lượng và chất lượng đối tượng bào quán do làm tiêu 

hao chất hữu cơ. 

D. Làm tăng cường độ hô hấp cùa đối tượng bảo quán do làm tàng 

nhiệt độ trong quá trình báo quàn. 
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15. Mô tá nào (lướt dây về liận quá cùa hô hắp dối với quá trình bảo 

quản nông sản lù dũng? 

A Làm tăng cường dộ hò hấp cùa dối tượng bào quán do làm tăng 

nhiệt độ trong qua trinh bao quan. 

B Làm giám độ âm cua dôi tượng bao quán. 

c . Làm tâng chất lượng cua đoi tượng bào quàn do tăng cường tông 

hợp chất hĩru cơ. 

D. Làm chấm dứt tình trạng phân giai kị khí do đó đối tượng bảo quàn 

không bị phán huy. 

16. Mò tả nào dưới dây về hậu qua của hô hấp dối với quá trình bảo 

quản nông san là đúng? 

A. Làm giảm độ âm cua doi tượng bao quản. 

B. Làm chấm dứt tinh trạng phân giai kị khí do đó đổi tượng báo quán 

không bị phân hủy. 

c Làm giảm số lượng và chất lượng đôi tượng báo quàn do làm tiêu 

hao chất hữu cơ. 

D. Làm giam cường độ hô hấp cùa đối tượng bao quàn do làm tăng 

nhiệt độ trong quá trình bao quán. 

17. Mò tả nào dưới đây về hậu quá cua hô hấp đổi với quá trình bảo 

quan nông sản là đúng? 

A. Làm giảm cường độ hô hâp cùa đòi tượng bào quản do làm tăng 

nhiệt độ trong quá trình bào quàn. 

B. Làm giảm độ ầm của đối tượng bảo quản. 

c. Làm táng chất lượng cua đối tượng bảo quản do tăng cường tổng 

hợp chất hữu cơ. 

D Làm phát sinh dạng phân giải kị khí do đó đối tượng bao quan bị 
phân húy nhanh chóng. 

18. Khi Itô hấp tàng...(Oĩ; co2) sẽ giảm, (O2; co2).... sẽ tăng và khi 

....(ơ:; CO2) giảm quá mức,.(O2; CO2) tăng quá mức thì hô hấp ở 

dổi tượng bao quản sẽ chuyên sang dạng phân giãi kị khí. 

A. (’02; O2; C02; O2 B. 02; C02: C02; 02 

c. Ch; CO2; 02; co, D. c:02; 02; 02; C()2 

19. Trong bảo quàn nông sản, người ta sử dụng những hiện pháp nào đê 

giảm cường độ hô hấp đến mức toi thiểu? 

A. Phơi khò đối tượng bào quàn dể độ âm còn khoảng từ 13-16° 0. 
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B Giữ nông sàn trong các kho lạnh ờ nhiệt độ thích hợp 

c. Sư dụng nồng độ CƠ2- 

D. Tất cả đều đúng. 

20. Trong bảo quản nông sản, người ta không sử dụng những biện phát 

nào để giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu? 

A. Phơi khô đổi tượng bảo quán để độ ẩm còn khoáng từ 13 - l60/0. 

B. Giữ nông sán trong các kho lạnh ờ nhiệt độ thích hợp. 

c. Sứ dụng nồng độ CO2. 

D. Xứ lí ở nhiệt độ cao để loại bỏ nước 

B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NẢNG LUỢNG ở ĐỘNG VẬT 

BÀI 15 - 16: TIÊU HÓA 

1. Nội dung nào dưới đây về hoạt động tiêu hóa của động vật chưa cỏ 

cơ quan tiêu hóa là không đúng: 

A. Thức ăn được tiếp nhận vào trong cơ thể qua hiện tượng thực bào . 

B. Thức ăn được tiêu hóa nhờ các enzim thúy phân cùa bộ máy Gôngi. 

c. Chù yếu là tiêu hóa nội bào 

D. Trùng biến hình, trùng roi, trùng giày là những động vật chưa có 

cơ quan tiêu hóa nên không có tuyến tiêu hóa. 

2. Nội dung nào dưới đây về hoạt động tiêu hóa của động vật có túi tiêu 

hóa là đúng: 

A. Quá trình biến đổi hóa học diễn ra chú yếu ờ ruột 

B. Thực hiện song song hai hình thức tiêu hóa nội bào và ngoại bào. 

c. Thức ăn được tiếp nhận vào tế bào qua hiện tượng thực bào 

D. Các tế bào tuyến của túi tiêu hóa cỏ nhiều lừôxôm chứa các en/.im 

thủy phân để tiêu hóa thức ăn. 

3. Ở động vật ăn thịt và ăn tạp, hoạt động tiêu hóa thức ăn ở khoang 

miệng xảy ra dưới dạng: 

A. Biến đổi cơ học và sinh học B. Biển đôi cơ học và hóa học 

c. Biến đổi cơ học D. Biến đổi hóa học 



4. Quá trình biển đối hóa học cua thức ăn trong khoang miệng xảy ra 

nhờ eniim cùa: 

A. Tuyến nước bọt B. Tuyến tụy 

c. Túi tiết D. Li/.ôxôm 

5. Trong dịch vị của dạ dày ớ dộng vật ân tl.ịi và ăn tạp có những thành 

phần nào? 

A Tripsin và peptida/a. B. Chimotripsin 

c Amilaza D. HC1 và pepsin. 

6. .\ltững chất dinh dưỡng, sàn phàm của quá trình tiêu hóa, có mặt 

trong lòng ruột non là: 

A. axit amin. 

B Glixêrín và axit béo. 

c. Các mônôsaccarit và các nicíêôtit. 

1). Tàt ca dều đung. 

7. Loài dộng vật ăn thực vật nào dưới đâu không có răng? 

V I râu. bo. B. Gia cầm và chim ăn hạt. 

c. Ngựa D. Thỏ 

H. o dộng vật ăn thực vật, quá trình biến đổi thức ăn về mặt cơ học xảy 

ra o: 

A. Khoang miệng và dạ dày B. Manh tràng 

c. Ruột D. Diều 

4. Ớ chim àn hạt và gia cầm, trong diều có: 

A. Dịch tiêu hóa. B. Dịch nhầy, 

c. Vi khuân cộng sinh. D. A và B đúng. 

10. Ở chim ăn hạt và gia cầm, diều có nhiệm vụ: 

A. I àm tron và mẽm thúc ăn. B. Tiêu hóa thức ăn xenlulô. 

(Biển đòi thúc ăn vè mặt cơ học D. Tiêu hóa thức ăn prôtein và lipit 

/ /. Ớ dộng vật nhai lại, thức ăn dầu tiên được đưa vào: 

A. Dạ múi khế B. Dạ lá sách c. Dạ tổ ong I). Dạ cô 

12. Bầ một hấp thu cua ruột tàng lên nhiều tần nhờ: 

A. Các nếp gấp của niêm mạc ruột. 

H Các 1ÒIÌỊ' moi. 

('. Các lõng cực nho trôn bè mặt của các tê báo lòng ruột 

1). Tất cà đều dũng 
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13. Ở người, diện tích bề mặt hấp thụ cùa ruột tăng hơn so vói bề mặt 

cùa ống ruột: 

A. 100- 500 lần B. 200-600 lẩn 

c. 600 - 1000 lần D. 1000 - 2000 lần 

14. Đe có thể hấp thụ tối da chất dinh dưỡng trong lòng ruột, cấu trúc 

của ruột có đặc điếm sau: 

A. Có bề mặt hấp thụ lớn và có đầy đủ các loại enzim đề phân giái các 

loại thức ăn 

B. Dài nhất so với các phần khác cùa ống tiêu hóa và có bề mặt hấp 

thụ lớn. 

c. Có đầy đủ các loại enzim để phân giải các loại thức ăn và dài nhất 

so với các phần khác của ống tiêu hóa. 

D. Có thể thực hiện các hình thức vận chuyển chủ động hoặc thụ động 

qua bề mặt tế bào niêm mạc ruột. 

15. Những chất dinh dưỡng nào được hấp thu qua màng tế bào lòng 

ruột theo cơ chế khuếch tán? 

A. Các vitamin. B. Các axit amin. 

c. Glixêrin và axit béo. D. Các mônôsaccarit 

16. Những chất dinh dưỡng nào được hấp thu qua màng tế bào tòng 

ruột theo cơ chế vận chuyển chủ động? 

A. Các vitamin. 

B. Các axit amin và các mônôsaccarit 

c. Glixêrin. axit amin và axit béo. 

D. Các mônôsaccarit. 

/ 7. Sau khi được hấp thụ vào máu các chất dinh dưỡng sẽ đi đến các tế 

bào sau khi đi qua: 

A. Gan. B. Thận. c. Não. D. Phổi. 

18. Thành phần chủ yếu trong thức ăn của các động vật ăn thực vật: 

A. Prôtein B. Lipit c. Xenlulôzơ D. Cacbohydrat 

19. Tại sao ruột của các động vật ăn thịt thường ngắn? 

A. Do thức ăn cùa chúng giàu chất dinh dưỡng và dễ tiêu. 

B. Do thức ăn cùa chúng không giàu chất dinh dưỡng và khó tiêu, 

c. Do lượng trong thức ăn xenlulô không đáng kể 

D. Do lượng enzim tiêu hóa ít 
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20. Cúc chất dinh dưỡng, sán phàm cùa quá trình tiêu hóa trong ruột 

non, dược dưa vào: 

A. Ruột giá. B. Manh tràng 

( . Máu và bạch huvét. D. Máu đe đến gan 

21. ơ dộng vật ăn thịt và ăn tạp, phân nào trong ông tiêu hóa thực hiện 

chú yểu sự hấp thu chất dinh dưỡng? 

A. Ruột non. B. Dạ dày. c. Manh tràng. D. Ruột già 

22. Động vật nào dưới dây chưa có cơ quan tiêu hóa: 

A. rhuy tức B. Trùng roi 

c . I.oài ruột khoang D. Giun 

23. Quá trinh tiêu hóa nội bào dược gặp ở: 

A. Trùng biên hình B. Thúy tức 

c. Loài nhai lại D. A và B đúng 

24. Ớ ruột khoang, thức ăn phức tạp dược biến đồi thành các chất dinh 

dưỡng chu yếu trong cẩu trúc: 

A. Túi thực bào B. I.yzôxôm 

c. Khoang tiêu hóa D. Dạ dày và ruột 

25. De cung cấp đít chất dinh dưỡng cho nhu cầu cơ thể của động vật ăn 

thực vật, đòi hói phái có điều kiện nào dưới đây : 

A. Lượng thức ăn cung cấp lớn. 

B. Ruột phái đù dài 

c. Nơi chứa thức ăn phải có sức chứa lớn. 

D. Tất cà đều đúng. 

26. Dặc điểm hàm răng của động vật ăn thực vật? 

A. Răng có bề mặt nghiền rộng và nhiều nếp men răng cứng 

B. Có răng nanh, răng cửa và răng hàm sẳc nhọn 

c. Có ba loại răng: cửa, nanh và hàm. 

D. Răng nhỏ, men răng mềm. 

2 7. Những động vật nào dưới dây là những động vật nhai lại: 

A. 'Trâu, bò, dê, cừu, nai. B. Trâu, bò, ngựa, 

c. Trâu, bò, thò, chuột. D. Dê. ngựa. hươu. nai. 

28. Dộng vật ăn thực vật nào dưới dây có dạ dày đơn: 

A. Dê, cừu, nai. B. Trâu, bò, ngựa, 

c. Ngựa, thỏ, chuột. D. Thỏ, ngựa, hươu, nai. 
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29. Nội dung nào dưới đây về hoạt động tiêu hóa của dộng vật có tủi tiêu 

hóa là không đúng: 

A. Vần còn quá trình tiêu hóa nội bào, 

B. Thức ăn được biến đổi thành các chất dinh dưỡng trong túi ti êu hóa 

nhờ các enzim thủy phân cùa lizôxôm. 

c. Chủ yếu là tiêu hóa ngọai bào 

D. Các chất dinh dưỡng được hấp thụ qua màng tế bào đề chuy ển hóa 

thành những thành phần vật chất riêng của tê bào cơ thê. 

30. Ở gia cầm, bộ phận nào của ổng tiêu hóa tiết dịch nhầy để làm trơn 

và mềm thức ăn giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng hom? 

A. Diều. B. Dạ dày tuyến, c. Dạ dày cơ D. Ruột non 

31. Trong ống tiêu hóa của động vật ăn thực vật, thức ăn đã bị biển đổi 

dưới những hình thức nào? 

A. Cơ học và hóa học. B. Hóa học và sinh học. 

c. Cơ học và sinh học. D. Cơ học, hóa học và sinh học. 

32. Ở gia cầm, quá trình biển đổi cơ học của thức ăn diễn ra choi yểu ở 

bộ phận nào của ống tiêu hóa? 

A. Dạ dày tuyến. B. Mề 

c. Ruột non D. Diều. 

33. Tại sao thức ăn của động vật ăn thực vật có hàm lượng prôltein rất 

thấp những chúng vẫn có thể phát triển bình thướng? 

A. Do khối lượng thức ăn hằng ngày đưa vào cơ thể lớn. 

B. Có sự biến đổi sinh học dưới tác động của hệ vi sinh vật trang ống 

tiêu hóa. 

c. Vi sinh vật trong ổng tiêu hóa là nguồn cung cấp prôtêin chítnh 

D. Tất cả đều đúng. 

34. Trong ống tiêu hỏa của động vật nhai lại, thành xenlulôzơ củứt tế bào 

thực vật: 

A. Được nước bọt trong khoang miệng thúy phân thành các cỉhất hữu ị 

cơ đơn giản. 

B. Được tiêu hỏa nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh có mặt trong manh tràng, 

c. Dược tiêu hóa nhờ các enzim do các tuyến tiêu hóa bài tiết. 

D. Dược tiêu hóa nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh trong dạ dày. 

35. Mô tả nào dưới đây về hệ tiêu hóa của ngựa là đúng? 

A. Dạ dày gồm cỏ hai phần: dạ dày tuyến và dạ dày cơ. 
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B. Thức ăn xenlulôzơ được tiêu hóa ờ manh tràng nhờ hệ vi sinh vật. 

c. Ruột tịt thoái hóa. 

1). Dạ dày có 4 ngăn. 

36. Trình tự biển đỗi thức ăn ở động vật nhai lại như: 

A. Biến đồi cơ học -> Biến đồi sinh học -> Biến đổi hóa học 

B. Biến đổi hóa học -> Biến đổi sinh học Biến đổi cơ học 

c. Biến đổi cơ học -> Biến đổi hóa học -> Biển đổi sinh học 

D. Biến đổi sinh học -> Biến đổi cơ học -> Biến đổi hóa học 

37. Ở động vật đã hình thành ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa, quả 

trình biến đổi cơ học của thức ăn diễn ra ở: 

A. Miệng B. Dạ dày c. Ruột non D. A và B đúng 

38. Quá trình biển đổi sinh học của thức ăn ở động vật ăn thực vật xảy 

ra ở: 

A. Dạ cỏ B. Manh tràng c. Ruột già D. A và B đúng 

39. Trình tự di chuyển của thức ăn ở động vật nhai lại diễn ra như sau: 

A. Dạ tố ong -> Dạ có -> Nhai lại -> Dạ lá sách -> Dạ múi khế 

B. Dạ cỏ -> Dạ tồ ong -ỳ Nhai lại -> Dạ múi khế-> Dạ lá sách 

c. Dạ cỏ -> Dạ tồ ong Nhai lại -> Dạ lá sách -> Dạ múi khế 

D. Dạ cò -> Nhai lại -> Dạ tổ ong -> Dạ lá sách -> Dạ múi khế 

40. Ở dạ dày của động vật nhai lại, phần nào là lớn nhất: 

A. Dạ cỏ. B. Dạ tổ ong. c. Dạ lá sách. D. Dạ múi khế. 

41. Ở động vật nhai lại, nguồn cung cấp phần lớn prôtẹip cho nhu cầu 

của cơ thế đến từ: 

A. Xenlulôzơ. B. Dầu thực vật 

c. Vi sinh vật D. Ọuá trình hô hấp tế bào. 

42. Ở dộng vật nhai lại, ở vị trí nào của dạ dày xảy ra sự phát triển mạnh 

của hệ vị sinh vật để gây nên sự biến đổi sinh học đổi với thức ăn 

giàu xenlulôiơ? 

A. Dạ cỏ B. Dạ lá sách c. Ruột non D. Dạ múi khế 

43. Vai trò của dạ lá sách của động vật nhai lại? 

A. Tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật phát triển. 

B. Bài tiết HC1 và các enzim cùa dịch vị để tiêu hóa thức ăn. 

c. Hấp thụ bớt nước. 

D. Tiết dịch nhầy. 
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44. Vai trò của dạ cỏ của động vật nhai tại? 

A. Lưu trữ thức ăn và tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật phát triển. 

B. Hấp thụ bớt nước, 

c. Tiết dịch nhầy. 

D. Bài tiết HC1 và các enzim cùa dịch vị để tiêu hóa thức ăn. 

45. Ở động vật nhai lại, dạ dày chỉnh là: 

A. Dạ cỏ. B. Dạ lá sách. c. Dạ múi khế. D. Dạ tổ ong 

46. Vai trò của dạ mui khế của động vật nhai lại? 

A. Lưu trừ thức ăn và tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật phát triển. 

B. Hấp thụ bớt nước, 

c. Tiết dịch nhầy. 

D. Bài tiết HC1 và các enzim của dịch vị để tiêu hóa thức ăn. 

47. Nguồn prôtêìn chính bồ sung chất dinh dưỡng cho động vật nhai lại 

có nguồn gốc từ: 

A. Xenlulôzơ B. Prôtêin thực vật 

c. Vi sinh vật trong dạ cỏ. D. A và c đúng 

48. Ở động vật đơn bào như.(T: thủy tức; R: trùng roi), quả trình tiêu 

hóa chù yếu là tiêu hỏa. (N: nội bào; Ng: ngoại bào). Thức ăn 

được tiếp nhận bằng hình thức.(Th: thực bào; K: khuếch tán) và 

nhờ các enzim thủy phân chứa trong . (G: bộ máy Gôngi; L: 

liiôxôm) để được tiêu hóa. 

A. T; Ng; K; G B. R; Ng; Th; L 

c. R;N; Th;L D. T; Ng; K; L 

49. Quá trình biển đổi hóa học ở các động vật đã hình thành ống tiêu 

hóa và các tuyến tiêu hóa diễn ra chù yểu dưới tác động của: 

A. Các enzim do tuyến tiêu hóa bài tiết 

B. Sự co bóp cùa dạ dày 

c. Tác động cơ học của bộ hàm 

D. Các enzim của lizôxôm. 

50. Ở các động vật đã hình thành ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa, các 

chất dinh dưỡng từ ổng tiêu hóa sẽ được hấp thụ vào: 

A. Máu và bạch huyết. B. Bạch huyết 

c. Tế bào cùa các mô, cơ quan D. Tuyến tiêu hỏa 
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51. Ớ các dộng vật dã hình thành ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa, tiêu 

hóa theo hình thức tiêu hóa nội bào có thế được thấy ở: 

A. Tể bào của tất cà các mô. B. Ruột non 

c. Tẻ bào biểu mô ruột. D. Manh tràng 

52. o trùng biến hình thức ăn được dưa vào bên trong tế bào nhờ: 

A. Thực bào 

B. Khuếch tán qua màng 

C. Vận chuyển chủ động qua màng 

D. Túi tiêu hóa 

53. Ở dộng vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được phân hủy để 
cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể nhờ: 

A. Bộ máy Ciôngi B. Lyzôxôm 

c. Dịch tiêu hóa D. Peroxizôm 

54. Hình thức tiêu hóa chính của ruột khoang và giun dẹp? 

A. Tiêu hóa ngoại bào. 

B. Tiêu hóa nội bào. 

c. Tiêu hóa ngoại bà và nội bào. 

D. Tiêu hóa cơ học trong khoang tiêu hóa 

55. Ở động vật có túi tiêu hóa, quá trình tiêu hóa chủ yếu là: 

A. Tiêu hóa ngoại bào B. Tiêu hóa nội bào 

c. Nhờ các enzim của lyzôxôm D. A và B đúng 

56. Ở các động vật đã hình thành ổng tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa, các 

phân tử thức ăn được tể bào biểu mô ruột thực hiện tiêu hóa nội bào 

thuộc loại: 

A. polypeptit B. dipeptit và tripeptit 

c. axit béo D. axit nuclêic 

57. Tiêu hóa là quá trình: 

A. Chuyển thức ăn thành các hợp chất hữu cơ đom giản dễ hấp thụ 
cung cấp cho cơ quan. 

B. Chuyển thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng, 

c. Chuyển thức ăn thành các hợp chất hữu cơ đơn giản dễ hấp thụ 
cung cấp cho tế bào. 

D. Chuyển thức ăn thành các hợp chất hữu cơ đơn giàn. 

58. Quá trình tiêu hóa nội bào được gặp ở: 

A. Động vật đơn bào. 
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B. Động vật có túi tiêu hóa 

c. Động vật đa bào bát đầu từ giun. 

D. A và B đúng 

E. Dạ lá sách 

59. Thức ăn ở ruột do dọ dày chuyển xuống sẻ được tiếp tục tiêu hỏa 

dưới tác dụng của: 

A. Dịch ruột, dịch tụy và pepsin. B. Dịch một, dịch mật và dịch tụy 

c. Dịch một và dịch tụy. D. Dịch tụy và dịch mật. 

60. Nội dung nào dưới đây về hoạt động tiêu hóa của động vật chưa có 

cơ quan tiêu hóa là đúng: 

A. Chù yếu là tiêu hóa ngoại bào 

B. Thực hiện song song hai hình thức tiêu hóa nội bào và ngoại bào. 

c. Thức ăn được tiếp nhận qua thực bào và được thủy phân nhờ các 

enzim của lizôxôm. 

D. Các tế bào luyến của túi tiêu hóa tiết dịch tiêu hóa có chứa các 

enzim để tiêu hóa thức ăn. 

61. Ở trâu, bò quá trình tiêu hỏa hóa học thức ăn diễn ra ở bộ phận nào? 

A. Dạ cỏ. B. Dạ lá sách. c. Dạ tổ ong. D. Dạ múi khế. 

62. Ở gia cầm bộ phận nào của ống tiêu hóa tiết ra các enzim tiều hóa 

thức ăn: 

A. Dạ dày tuyến. B. Mề 
c. Thực quản D. Diều. 

63. Trong hoạt động tiêu hỏa của động vật loại thức ăn nào phải trãi qua 

quá trình phân giải sinh học? 

A. Xenlulôzơ B. Prôtêin c. Lipit D. Tinh bột 

64. Sự khác biệt cơ bản trong cẩu trúc của ổng tiêu hỏa của động vật ăn 

thực vật thịt và động vật ăn thực vật có dạ dày đơn là ở động vật có 

dạ dày đơn: 

A. Không cỏ quá trình biến đổi cơ học trong khoang miệng. 

B. Có manh tràng phát triển. 

c. Quá trình biến đổi hóa học diễn ra chủ yếu ờ một non. 

D. Trong một không có dịch tụy. 

65. Động vật nào dưới đây có quá trình tiêu hóa cơ học diễn ra ở dạ dày 

mạnh nhẩt? 

A. Gà B. Bò c. Ngựa D. Dê 
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Ì66. Quá trình tiêu hóa thức ăn nhờ hoạt dộng cùa hệ vi sinh vật được 

thấy chủ yếu ở nliótn động vật nào? 

A. Động vật nhai lại. 

B. Động vật có dạ dày đơn. 

c. Động vật nhai lại và động vật có dạ dày đơn. 

D. Nhóm ruột khoang 

6 7. Quá trình tiêu hóa thức ăn xenỉulôiơ ở động vật có dạ dày đon diễn 

ra chủ yếu ở: 

A. Manh tràng. B. Ruột non. c. Dạ dày. D. Dạ cô. 

68. Quá trình biến đổi sinh học của thức ăn trong quá trình tiêu hỏa ở 
động vật có dạ dày đơn diễn ra ở: 

A. Dạ cỏ. B. Ruột non. c. Dạ dày. D. Ruột tịt. 
69. Thành phần nào trong hệ tieu hóa của động vật ăn thực vật có dạ 

dày đơn chứa vi sinh vật phục vụ cho quá trình tiêu hóa? 

A. Ruột non. B. Dạ dày. c. Ruột tịt. D. Dạ cỏ. 

70. ơđộng vật ăn thực vật có dạ dày đơn, manh tràng có chức năng: 

A. Biến đổi cơ học thức ân. B. Biến đổi hóa học thức ăn. 

c. Lưu trữ thức ăn. D. Tiêu hóa xenlulôzơ 

71. Tại sao ở động vật ăn thực vật cỏ dạ dày lớn và ruột dài hơn ở động 

vật ăn thịt? 

A. Hàm lượng dinh dưỡng trong nguồn thức ăn thấp. 

B. Đảm bảo cho quá trình tiêu hóa và hấp thu hiệu quả hơn 

c. Lượng thức ăn phải nhiều 

D. Tất cả đều đúng 

9T> o oa 
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BÀI 17: HÔ HẨP 

1. Ở người, sự trao đổi khí trong quá trình hô hấp được thực hiện qua: 

A. Màng tế bào của các cơ quan. 

B. Be mặt trao đổi khí của các phế nang trong phổi. 

c. Hoạt động co dãn của các cơ thờ làm thay đổi thể tích của khoang ngực 

D. Tất cà đều đúng 

2. CƠ2 được vận chuyển từ tế bào đến phối dưới dạng chù yếu là: 

A. Kết hợp vói hêmôglôbin B. Natri bicacbônat 

c. Hòa tan trong huyết tương D. A và B đúng. 

3. Lớp động vật nào dưới đây có cẩu tạo cơ quan hô hấp khác hẳn với 

các lớp còn lại: 
A. Chim B. Thú c. Cá D. Bò sát 

4. Hô hấp là quả trình: 

A. Tiếp nhận O2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng năng lượng. 

B. Lấy O2 từ môi trường sống để ôxi hóa các chất trong tế bào, giài phóng 

năng lượng đồng thời thài CO2 ra ngoài. 

c. Trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường để cung cấp 02 cho quá trình 

tao năng lượng phục vụ cho các hoạt động sống của cơ thể. 

D. Sử dụng Ơ2 và CO2 để tạo ra năng lượng phục vụ cho hoạt động sống. 

5. Ở sâu bọ, hệ thống ống khí thông với ổng khi bên ngoài nhờ: 

A. Các lỗ thờ. B. Mũi. c. Miệng. D.Mang. 

6. Trong quá trình hô hấp ở động vật, CỠ2 được thải ra môi trường 

ngoài bằng cách: 

A. Trực tiếp qua màng tế bào. 

B. Qua bề mặt của cơ thể. 

c. Qua cơ quan hô hấp đã được chuyên hóa. 

D. Tất cả đều đúng. 

7. Sự trao đỗi khi với môi trường ngoài có thể được thực hiện: 

A. Trực tiếp qua màng tế bào. B. Qua da ẩm hoặc qua mang, 

c. Qua ống khí hoặc phế nang. D. Tất cả đều đúng 

8. Ở động vật đom bào, sự trao đỗi khi được thực hiện bằng cách: 

A. Trực tiếp qua màng tế bào. 

B. Qua bộ phận hô hấp đã được chuyên hóa. 

c. Qua mang. 
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D Qua hệ thống ông khí. 

9. ơđộng vật, bể mặt trao dôi khí nhỏ hay lớn phụ thuộc vào: 

A Mức độ tô chức cua CCT thê. 

R. Mức độ tiến hóa của sinh vật. 

C'. Mức độ hoạt động và nhu câu năng lượng cùa cơ thề. 

D. Múc độ chuyên hóa cùa cơ quan thực hiện trao đôi khí. 

10. Sự trao đổi khi ở phổi của chim dược thực hiện theo: 

A. 1 chu kì B. 2 chu kì. c. 3 chu kì. D. 4 chu kì 

11. Sự vận chuyển Oỉ từ mang hoặc phổi đến tế bào và co 2 từ tể bào đến 

mang hoặc phổi được thực hiện nhờ: 

A. Máu B. Dịch mô 

c. Máu và dịch mỏ D. Các ống khí. 

12. Mặc dù hàm lượng Ơ2 hòa tan trong nước thấp nhưng hô hấp ở cả 
vẫn dạt hiệu quả cao vì: 

A. Dòng nước chảy qua mang liên tục. 

B. Máu chày song song và ngược chiều với dòng nước chày qua các 

phiến mang. 

c. Mạng lưới mao quàn dày đặc ờ các phiến mang làm tăng bề mặt 

trao đổi khí. 

D. Tất cà đều đúng. 

13. Ở sâu bọ, hoạt động trao đồi khí được thực hiện qua: 

A. Bề mặt cơ thể. B. Màng tế bào. 

c. Hệ thống ống khí. D. Phổi. 

14. Quá trình trao đổi khí qua da được thấy ở động vật nào dưới đây: 

A. Ẻch nhái, giun đất. B. Thủy tức, cá. 

('. Ong mật, châu chấu. D. Bò sát, chim 

ỉ5. Hoạt động hô hấp ở côn trùng được thực hiện nhờ: 

A. Sự vận động của cánh. 

B. Sự co dãn cùa phần bụng. 

c. Hoạt động nhu động của hệ tiêu hóa 

D. Sự vận động cùa các chán. 

16. Ở loài dộng vật nào dưới đây sự trao đổi khí được thực hiện qua 

mang: 

A. Trai, ốc. B. Tôm, cua. c. Cả. D. Tất cả đều đúng 
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1 7. Các cơ quan tham gia vào động tác hô hấp của tôm là: 

A. Sự nâng hạ của xương nắp mang. 

B. Hoạt động của các tấm quạt nước. 

c. Sự nâng hạ của xương nắp mang, phối họp với sự đóng mờ cùa miệng. 

D. Sự đóng mờ của miệng. 

18. Mô tả nào dưới đây về quả trình trao đoi khi cửa chim là không đúng: 

A. Sự lưu thông khí qua phổi được thực hiện nhờ sự co đàn của cơ 
hoành và các cơ hô hấp khác làm thay đổi thể tích lồng ngực. 

B. Trong quả trình trao đổi khí một lượng khí hít vào ờ đầu chu kì 

một phải đến cuối chu kì hai mới ra khỏi cơ thể. 

c. Sự trao đổỊ khí diễn ra liên tục giữa máu trong mao mạch của phổi 

với không khí giàu O2 lưu thông trong ống khí. 

D. Không khí lưu thông theo một chiều nhất định kể cả lúc hít vào lẫn 

thờ ra nên không có khí đọng trong phổi. 

19. Các cơ quan tham gia vào động tác hô hấp của ểch nhái là: 

A. Sự nâng hạ của xương nắp mang. 

B. Cử động nâng lên hạ xuống của thềm miệng. 

c. Hoạt động của các tấm quạt nước. 

D. Không có cơ quan nào tham gia vào động tác hô hấp. 

to. Ở cá để tăng hiệu suất trao đỗi khí giữa máu vỏ dòng nước giàu 02 

đi qua mang: 

A. Dòng máu chảy trong các mao mạch trong mang song song nhưng 

ngược chiều vởi dòng nước chảy bên ngoài. 

B. Dòng máu chảy ừong các mao mạch trong mang song song và 

cùng chiều với dòng nước chảy bên ngoài. 

c. Dòng máu chảy trong các mao mạch trong mang thảng góc với 

dòng nước chảy bên ngoài. 

D. Dòng máu chảy trong các mạch máu của mang có hệ thống van 

điều khiển giúp cho chiều chảy của máu phù hợp vói chiều nước 

chảy qua mang. 

21. Để thực hiện quá trình hô hấp, bề mặt trao đỗi khí có đặc điểm nào 

dưới đây? 

A Có nhiều mao mạch. 

B Bề mặt rộng, mỏng và ẩm ướt. 

c. Có sự lưu thông khí để tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và C02. 

D. 1 ất cả đều đúng. 



22. Ở sâu bọ mô tả nào dưới dây về hoạt dộng hô hấp là đúng: 

A. Chưa có cơ quan hô hấp 

B. Hò hấp bàng các ống khí và các lỗ thở. 

c. Trao đổi khí ờ cơ quan hô bấp qua phế nan 

D. Sự trao đổi khí được thực hiện qua da. 

23. Sự lưu thông khí qua các ổng khí ở chim được thực hiện nhờ: 

A. Sự co dãn của các cơ ngực 

B. Sự phối họp của các cơ ngực và bụng. 

c. Sự co dân của các túi khí thông với các ống khí khi các cơ hô hấp 

co dãn. 

D. Sự co dãn của cơ bụng 

24. Đề thực hiện quá trình hô húp, bề mặt trao đỗi khí không có đặc 

diểm nào dưới đây? 

A. Bề mặt rộng. 

B. Cỏ sự lưu thông khí để tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2. 

c. Li ôn luôn khô ráo và có độ ẩm thấp. 

D. Có nhiều mao mạch. 

25. Loài động vật nào diáậi đây không thực hiện trao đổi khí qua mang? 

A. Cá. B. Côn trùng. c. Trai, ốc. D. Tôm, cua. 

26. Sự khác biệt trong cẩu tạo cơ quan hô hấp cùa chim so với thú thể 
hiện ở: 

A. Không có phế nang. 

B. Có các túi khí nằm ở phía trước và phía sau cùa phổi, 

c. Hệ thống mao mạch bao quanh các ống khí. 

D. Tất cả đều đủng. 

27. Các cơ quan tham gia vào động tác hô hấp của cá là: 

A. Hoạt động cùa các tấm quạt nước. 

B. Sự nâng hạ của xương nắp mang. 

C. Sự nâng hạ của xương náp mang, phối hợp với sự đóng mờ cùa miệng. 

D. Sự đóng mở của miệng. 

28. Trong hoạt động hô hấp ở sâu bọ, sự trao đỗi khi giữa các ống khí 

với các tế bào được thực hiện bằrig cách: 

A. Tiếp xúc trực tiếp với các tế bào cùa cơ thể. 

B. Thông qua hệ thống mao mạch trong mỗi cơ quan, 

c. Thông qua các lỗ thở. 
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D. Ọua các túi khí có trong mồi tế bào. 

29. Sự trao đổi khí qua các phế nang trong phổi không xảy ra ở: 

A. Người B. Cá heo c. Răn nước D. Cá mập 

30. Trong máu động mạch, Oỉ được vận chuyển chủ yếu dưới dạng: 

A. Kất hợp với hêmôglôbin hoặc hêmôxianin 

B. Hòa tan trong huyết tương 

c. Dưới dạng natri bicacbônat 

D. A và B đủng. 

31. Vì sao lưỡng cư có thể vừa sống được trên cạn vừa song được dưới 

nước: 

A. Do có thể hô hấp vừa bằng phổi vừa bàng da. 

B. Nhờ hô hấp qua da. 

c. Do có thể sừ dụng được nhiều nguồn thức àn khác nhau. 

D. Nhờ cấu trúc đặc biệt cùa các phế nang trong phổi, cho phép sừ 
dụng O2 hòa tan trong nước. 

32. Mô tả nào dưới đây về quá trình trao đổi khí ở chìm là không đúng: 

A. Quá trình trao đổi khí ờ chim là hiệu quà nhất. 

B. Trong quá trinh trao đổi khí, không khí đi từ túi khí trước đen túi khí 

sau, sao đó vào các ống khí trong phổi, cuối cùng đưa ra bên ngoài. 

c. Không khí lưu thông liên tục qua các ống khí ở phổi theo một 

chiều nhất định kể cả lúc hít vào lẫn lúc thờ ra nên không có khí 

đọng trong các ống khí của phổi. 

D. Sự lưu thông khí qua các ống khí thực hiện nhờ sự co dãn của các 

túi khí thông với các ống khí. 

33. Nhận định nào dưới đây về hoạt động của chim là đúng: 

A. Cơ hoành giữa khoang bụng và khoang ngực góp phần vào hoạt 

động hô hấp do làm thay đổi thể tích của khoang ngực. 

B. Sự vổ cánh khi bay góp phần tham gia vào hoạt động hô hấp. 

c. Khi hít vào khí đầu tiên sẽ đến các túi phía trước. 

D. Khi thở ra khí sẽ đi ra khỏi các túi phía sau. 

34. Cơ quan hô hấp của chim là: 

A. Các túi khí trước và sau. B. Phổi. 

c. Phối và các túi khí. D. Phế nang và các ống khí. 

35. Hô hẩp ở chim đạt hiệu quả cao do: 

A. Chim có các túi khí làm tăng bề mặt trao đổi khí. 
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B. Dòng khí liên tục chuyên qua ống khí trong phôi từ sau ra trước kê 

cà lúc hít vào lẫn thơ ra nhờ sự co dãn của các túi khí khi các cơ hô 

hấp co dãn. 

c. Không có khí đọng ở phôi. 

D. B và c đúng 

36. Mô tá nào dưới đây về quá trình trao đổi khí của chim là đúng: 

A. Trong chu kì một: Khi hít vào khí sẽ đến túi khí trước và đi qua 

phổi. Trong chu kì hai: Khi thờ ra khí sẽ đi từ phoi đi ra ngoài cơ 
thể qua túi khí sau. 

B Trong chu kì một: Khi hít vào khí sẽ đến túi khí trước, khi thớ ra 

khí đi qua phổi. Trong chu kỉ hai: Khi hít vào khí sẽ đi từ phối dến 

túi sau và khi thở ra khi đi ra ngoài cơ thể. 

c. Trong chu kì một: Khi hít vào khí sẽ đến túi khí sau, khi thờ ra khí 

đi qua phôi. Trong chu kì hai: Khi hít vào khí sẽ đi từ phổi đến túi 

khí trước và khi thở ra khí đi ra ngoài cơ thể. 

D. Trong chu kì một: Khi hít vào khí sẽ đến túi khí sau và đi qua phổi. 

Trong chu kì hai: Khi thở ra khí sẽ đi từ phổi đi ra ngoài cơ thể qua 

túi khí trước. 

37. Ở chim, sự trao đổi khi dược thực hiện qua: 

A. Các ống khí nằm trong phổi với hệ thống mao mạch bao quanh. 

B. Túi khí trước, 

c. Túi khí sau. 

D. Sự phối hợp của túi khí sau và túi khí trước. 

38. Ở động vật, bể mặt trao đổi khí là: 

A. Bộ phận nhận 02 và C02 từ môi trường ngoài khuếch tán vào trong 

tế bào hoặc máu. 

B. Bộ phận nhận 02 từ mòi trường ngoài khuếch tán vào trong tế bào 

hoặc máu và khuếch tán C02 từ tế bào hoặc máu khuếch tán ra ngoài. 

c . Bộ phận cho phép khuếch tán 02 và C02 từ tế bào hoặc máu ra môi 

trường ngoài. 

D. Bộ phận nhận C02 từ môi trường ngoài khuếch tán vào trong tế bào 

hoặc máu và khuếch tán 02 từ tế bào hoặc máu khuếch tán ra ngoài. 

39. Ở sâu bọ, sự thông khí trong các ống khí được thực hiện nhờ: 

A. Sự co dãn của cơ hoành. B. Sự co dãn của phần bụng. 

c. Sự vận động cùa các chi. D. B và c đúng. 
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40. Mô tả nào dưới đây về quá trình trao đồi khí ở chìm là đúng: 

A. Không khí lưu thông liên tục qua các ống khí ở phổi theo một 

chiều nhất định kể cà lúc hít vào lẫn lúc thở ra nên không có khí 

đọng trong các ổng khí cùa phổi. 

B. Không khí lưu thông liên tục qua các ống khí ở phổi theo một 

chiều nhất định kể cả lúc hít vào lẫn lúc thở ra nên lượng khí đọng 

trong các ống khí của phổi khá lớn tạo điều kiện cho quá trình trao 

đổi khí. 

c. Không khí lưu thông qua các ổng khí ở phổi theo hai chiều, khí đ 
vào lúc hít và đi ra lúc thờ ra nên không có khí đọng trong các ổnị. 

khí của phổi. 

D. Không khí lưu thông qua các ổng khí ở phổi theo hai chiều, khí đ 

vào lúc hít và đi ra lúc thở ra nên lượng khí đọng trong các ống kh 

của phổi khá lớn tạo điều kiện cho quá trình trao đổi khí. 

So ẼD 03 

BÀI 18 -19: TUẪN HOÀN 8 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC cơ QUAN TUÂN HOÀ 

1. Hệ tuần hoàn hở đặc trưng cho đa số động vật: 

A. Ếch nhái và bò sát. B. Thân mềm và chân khớp, 

c. Thân mềm và bò sát. D. Giun đốt và thân mềm. 

2. Hệ tuần hoàn kin được thấy ở những động vật nào dưới đây: 

A. Giun đốt, giun dẹp, thủy tức và tất cả các động vật có xương sống 

B. Giun dẹp, bạch tuộc, mực ống và tất cả các động vật có xương sống 

c. Mực ống, giun đốt, bạch tuộc và tất cả các động vật có xương sống. 

D. Giun dẹp, giun đốt, mực ống và tất cà các động vật có xương sống 

3. Trong hệ tuần hoàn kín: 

A. Tim co bóp tạo áp suất lớn tống máu vào các động mạch được nc 

với các tĩnh mạch bằng hệ thống xoang cơ thể. 

B. Tim co bóp tạo áp suất lớn tống máu vào các dộng mạch được nố 
với các tĩnh mạch bằng các mao mạch. 

c. Tim co bóp tạo áp suất thấp tống máu vào các động mạch được nố 
với các tĩnh mạch bàng các mao mạch. 
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4. 

1). Tim co bóp tạo áp suất thấp tống máu vào các động mạch được nối 

với các tĩnh mạch băng hệ thông xoang cơ thê. 

Nhận định nào dưới đây về hoạt động của tim là đúng: 

A. Trẻ càng lớn nhịp tim càng tảng. 

B. Trong chu kì tim, thời gian tâm thất co là dài nhất, 

c. Trong chu kì tim. thời gian tâm nhĩ co là ngắn nhất. 

I). Ở trẻ sư sinh tần sổ nhịp tim thấp hơn so với người trường thành. 

5. Các nhóm động vật nào dưới đây cỏ hệ tuần hoàn hở: 

A. Sứa. giun tròn, giun dẹp. B. Giun tròn, giun dẹp, giun đốt. 

c. Sâu bọ, giun tròn, giáp xác. D. Sau bọ, bạch tuộc, mực. 

6. Hệ tuần hoàn gồm có hai loại là: 

A. Hệ đại tuần hòa và hệ tiêu tuần hoàn. 

lì. Hệ tuần hoàn hoàn chinh và chưa hoàn chinh. 

c. Hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hờ. 

D. Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép. 

7. Hệ tuần hoàn của sâu bọ có chức năng: 

A. Vận chuyển các chất khi (Ơ2, CO2). 

B. Vận chuyển các chất dinh dưỡng. 

c. Vận chuyên các chất dinh dường và bài tiết. 

D. Vận chuyên các chất khí, chất dinh dưỡng và chất bài tiết. 

8. Khi áp thụ quan trên xoang cảnh bị kích thích do huyết áp tăng, 

xung thần kinh sẽ được chuyển đến trung khu.(G: giao cảm; Đ: 

đổi giao cảm) ở hành tủy theo dây thần kinh .... (IX: lưỡi hầu; X: mê 

tẩu). Hành tủy điều hòa huyết áp bằng cách gửi xung thần kinh đến 

nút xoang nhỉ theo dây thằn kinh . (IX: lưỡi hầu; X: mê tấu) để 
làm chậm nhịp đập của tim tàm giảm huyết áp. 

A. Đ; IX; X B. G; IX; X c. Đ; X; IX D. G; X; IX 

9. Trong cơ chế điều hòa hoạt động tim mạch, tim sẽ đập nhanh và 

mạnh, mạch co lọi khi: 

A. Huyết áp giảm. 

B. Nồng độ CO2 tăng 

c. Huyết áp giám và nồng độ CO2 tăng 

D. Huyết áp giám và nồng độ CO2 giảm. 

10. Khi lượng máu cung cấp cho não không đủ sẽ dẫn đen phản xạ làm: 

A. Tăng cường hoạt động cùa tim. 
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B. Tăng cường hoạt động của tim và co mạch. 

c. Tăng cường hoạt động cùa tim và co mạch ở các khu vực không 

hoạt động. 

D. Co mạch ờ các khu vực không hoạt động để dồn máu cho não. 

11. Ở người, huyết áp cực đại xuống dưới bao nhiêu được gọi là chímg 

huyết áp thấp: 

A. HOmmHg B. 70 mmHg c. lOOmmHg D. 80 mmHg 

12. Hậu quả phổ biến của hiện tượng cao huyết áp ở người già là; 

A. Xuất huyết não B. Ngất 

c. Lão hóa nhanh. D. Loét dạ dày 

13. Hậu quả phổ biến của hiện tượng huyết áp thấp ở người là: 

A. Xuất huyết não B. Ngất 

c. Lão hóa nhanh. D. Loét dạ dày 

14. Tốc độ vận chuyển của máu trong lòng mạch phụ thuộc vào: 

A. Tiết diện mạch. 

B. Chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch, 

c. Khối lượng cơ thể. 

D. A và B đúng. 

15. Máu chảy nhanh nhất trong. (Đ: động mạch; T: tĩnh mạch; M: 

mao mạch) và chảy chậm nhất trong ....(Đ: động mạch; T: tĩnh 

mạch; M: mao mạch). 

A. Đ, T B. M, Đ c. Đ, M D. T, Đ 

16. Nhận định nào dưới đây là không đúng: 

A. Máu chảy nhanh nhất trong động mạch. 

B. Máu chảy chậm nhất trong hệ thống mao mạch. 

c. Tiết diện cùa động mạch nhò hơn nhiều so với mao mạch. 

D. Nếu mạch máu cố tiết diện nhò, chênh lệch huyết áp lớn thỉ máu sẽ 
chày chậm. 

17. Ở người tốc độ máu ở động mạch chủ có tiết diện 5-6 cm2 là: 

A. 0,5 mm/giây B. 500 - 600 mm/giây 

c. 100 - 300 mm/giây D. 200 - 400 mm/giây 

18. Ở người tổng diện tích của mao mạch tà: 

A. 5 - 6 cm2 B. Có thể tới 500 - 600 cm2 
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c . Có thê tới 6200 ctn2 D. Có thố tới 3000 em2 

19. Ớ người tốc độ máu trong mao mạch là: 

A. 0.5 mm/giây B. 500 - 600 mm/giày 

(.100- 300 rnm/giây D. 200 - 400 mm/giây 

20. Nhận định nào dưới dây là đúng: 

A. ơ động vật đã có hệ tuân hoàn, động lực làm cho máu vận chuyên 

là sự co bóp của tim. 

B. Hệ mạch ở động vật đã có hệ tuần hoàn. 

c. Các tể bào trong cơ thế đa bào có kích thước lớn chỉ tiếp nhận 

được các chất cần thiết từ mòi trường ngoài một cách trực tiếp. 

D. Máu và dịch mô vận chuyển khấp cơ thê. để cung cấp cho tế bào 

các chất tiếp nhận từ hệ hô hấp và tiêu hóa đổng thời đem các sàn 

phàm can loại thải tới cơ quan bài tiết. 

21. Các tế bào trong cư thế đa bào có kích thước lớn tiếp nhận được các 

chất cần thiết từ môi trường ngoài bằng cách: 

A. Trao đổi trực tiếp. 

B Trao đối gián tiếp qua môi trường bên trong là dịch mô bao quanh 

tế bào. 

c. Trao đổi gián tiếp qua môi trường bên trong là máu vận hành khắp 

cơ thể. 

D. Trao đổi gián tiếp qua môi trường bên trong là máu và dịch mô bao 

quanh tế bào. 

22. Máu và dịch mô vận chuyển khắp cơ thể đem theo các chất tiếp nhận 

từ môi trường ngoài qua: 

A. Cơ quan tiêu hóa. 

B. Cơ quan hô hấp. 

c. Cơ quan tiêu hóa và hô hấp. 

D. Cơ quan tiêu hỏa. hô hấp và bài tiết. 

23.(M: máu; D: dịch mô; MD: máu và dịch mô) được vận chuyến 

khắp cơ thế đem theo các chất tiếp nhận từ cơ quan.(H: hô hấp; 

T: tiêu hóa; HT: hô hấp và tiêu hóa) đến các tế bào. 

A. MD; HT. B. M; HT. c. D; H D. MD; T 

24. Động lực làm cho máu vận chuyên là: 

A. Sự co bóp cùa tim. 
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B. Hoạt động của hệ mạch. 

c. Hoạt động của các cơ vân và cơ tim. 

D. A và B đúng 

25. Trong hệ tuần hoàn kin, ở các mạch bạch huyết và phần lớn các tĩnh 

mạch chuyển máu ngược chiều trọng lực dễ dàng nhờ: 

A. Sự trợ giúp của các van tim. 

B. Sự trợ giúp của các van trong tĩnh mạch và mạch bạch huyết, 

c. Lực hút của tim. 

D. Áp lực âm trong lòng mạch vào giai đoạn dãn chung cùa tim. 

25. Ở các động vật đa bào có kích thước lớn, các tế bào có thể tiếp nhận 

các chất dinh dưỡng, ôxi từ máu, dịch mô đồng thời tiếp nhận và vận 

chuyển các chất thải từ tế bào tới cơ quan bài tiết nờ hoạt động của: 

A. Tim. 

B. Hệ mạch 

c. Tim và hệ mạch 

D. Hệ thống động mạch, mao mạch, tĩnh mạch và bạch huyết. 

2 7. Cơ thể của động vật chưa có hệ tuần hoàn có đặc điểm: 

A. Kích thước lớn, diện tích cơ thể lớn so với khối lượng. 

B. Kích thước nhỏ, diện tích cơ thể nhỏ so với khối lượng, 

c. Kích thước lớn, diện tích cơ thể nhỏ so với khối lượng. 

D. Kích thước nhỏ, diện tích cơ thể lớn so với khối lượng. 

28. Ở động vật chưa có hệ tuần hoàn: 

A. Tế bào trao đổi chất trực tiếp với môi trường bẽn ngoài. 

B. Tế bào trao đổi chất với môi trường bên ngoài thông qua hệ thống 

ống khí đơn giản. 

c. Tế bào trao đối chất với môi trường bên ngoài qua khoang tiêu hóa. 

D. Tế bào trao đổi chất với môi trường bên ngoài qua hệ thống mao mạch. 

29. Nhận định nào dưới đây về hoạt động của tim là không đủng: 

A. Trẻ càng lớn nhịp tim càng giảm. 

B. Ở tré sơ sinh tần số nhịp tim cao hơn so với người trưởng thành, 

c. Trong chu kì tim, thời gian dãn chung là dài nhất. 

D. Trong chu kì tim, thời gian tâm thất co là ngấn nhất. 

30. Nhận định nào dưới đây về hoạt động của tim là không đúng: 

A. Tim hoạt động theo nguyên tấc " tất cả hoặc không có gì". 

64 



B. Mỗi chu kì tim được bắt dầu bằng pha dãn chung, 

c. r im hoạt dộng có tính chu kì. 

I). ơ đa số động vật. nhịp tim phứt ti lệ nghịch với khối lượng cơ thể. 

31. Máu dược vận chuyển trong hệ mạch đi nuôi cơ thể tuân theo các 

quy luật: 

A. Vật lí. B. Sinh học. - 

c. Khuếch tán và thẩm thấu. L). Sinh học và hóa học. 

32. Dê đảm bảo cho sự trao đối chất giữa máu và các tế bào của co thể: 

A. Máu phái chày rất chậm trong tĩnh mạch. 

B. Máu phài chày nhanh trong động mạch, 

c. Máu phải chảy rất chậm trong mao mạch. 

р. Tim phải co bóp theo chu kì. 

33. Máu vận chuyển trong hệ tuần hoàn kín qua tim theo một chiểu nhất 

định tạo thành vòng tuần hoàn nhờ có: 

A. Các van tim. 

B. Hệ thống mao mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch. 

с. Sự hồ trợ cùa hệ thống mạch bạch huyết. 

р. Hệ thống van trong các tĩnh mạch. 

34. ỉỉệ tuần hoàn đơn được thấy ở: 

A. Éch nhái. B. Chim. c. Cá. D. Bò sát. 

35. Hệ tuần hoàn kép được thẩy ở: 

A. Cá. B. Thủy tức. c. Chim. D. Sâu bọ. 

36. Trong hệ thống tuần hoàn kín, vòng tuần hoàn lớn chịu trách nhiệm: 

A. Đưa máu từ động mạch vào tĩnh mạch qua hệ thống mao mạch. 

B. Vận chuyển máu đi khấp cơ thể. 

с. Thực hiện trao đổi khí ở phổi. 

D. Đưa máu vào hệ thống mao mạch để cung cấp ôxi cho các mô và 

cơ quan. 

37. Trong hệ ihẫng iuần hoàn kin, vòng tuần hoàn nhỏ chịu trách nhiệm: 

A. Đưa máu từ động mạch vào tĩnh mạch qua hệ thống mao mạch. 

B. Đưa máu vào hệ thống mao mạch để cung cấp ôxi cho các mô và 

cơ quan. 

c. Thực hiện trao đổi khí ờ phổi. 

D. Vận chuyển máu đi khắp cơ thể. 
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38. Máu và dịch mô chỉ có thể thực hiện được chức năng khi: 

A. Vân chuyển trong hệ mạch. 

B. Vận chuyển trong cơ thể nhờ tim. 

c. Vận chuyển trong cơ thể nhờ hệ mạch. 

D. Vận chuyền trong cơ thể nhờ tim và hệ mạch. 

39. Hệ tuần hoàn gồm có các thành phần quan trọng nào? 

A. Tim và hệ mạch. 

B. Tim, động mạch. 

c. Động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. 

D. Động mạch và tĩnh mạch. 

40. Tim của loài nào dưới đây có ba ngăn với 2 tâm nhĩ và Ị tâm thắt: 

A. Vượn. B. Chim bồ câu. c. Cá ngừ. D. Ếch nhái. 

41. Những động vật nào dưới đây chưa có hệ tuần hoàn: 

A. Trùng roi, ốc sên, trai, sò. 

B. Trùng biến hình, trùng roi, thủy tức, giun dẹp. 

c. Thủy tức, trai, sò. 

D. Giun dẹp, thủy tức, sò ngao, ốc sên. 

42. Ở người bình thường, huyết áp tâm thu (ứng với lúc tim co) và huyếtị 
áp tâm trương (ứng với lúc tim dãn) lần lượt là: 

A. 70 - 80 mmHg và 110 - 120 mmHg 

B 120-140 mmHg và 100 - 110 mmHg 

c. 110- 120mmHg và 70 - 80mmHg 

D. 100-110 mmHg và 120 - 140 mmHg 

43. Sự giảm dần của huyết áp trong hệ mạch là do: 

A. Tương ứng với chu kì hoạt động cùa tim. 

B. Sự ma sát cùa máu với thành mạch và giữa các phân tử máu vớiị 
nhau khi vận chuyển. 

c. Do sức ép cùa thành mạch lên lưu lượng máu trong thành mạch. 

D. Do áp lực của dịch ngoại bào lèn thành mạch. 

44. Huyết áp của trâu, bò, ngựa được đo ở: 

A. Chân trước B. Chân sau c. Đuôi D. cồ 
45. Ở sâu bọ, mô tả nào dưới đây về quá trình trao đổi khi là không 

đúng: 

A. Không khi được đưa tới tận các tế bào của mô nhờ hệ thống ổng khí. 

B. Hệ thống ống khí đưa 02 đến các mô, hệ tuần hoàn chuyển C02 rai 

khỏi các mô. 
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46. 

c I ỉệ thông ống khí thòng với không khí bên ngoài nhờ các lỗ thở. 

D Sự thòng khí trong các ống khí thực hiện được nhờ sự co dãn cùa 

phan bụng. 

Sự vận chuyến vật chai trong cư thể dộng vật dược thực hiện do cơ 
quan: 

A Hô hấp. B. Tiêu hóa. c. Tuần hoàn. D. Thần kinh. 

47. Hoạt dộng của các nhánh thần kinh sinh dưỡng lên hoạt dộng của 

hệ mạch được thể hiện ở: 

A. ('o thát mạch ở những nơi can ít máu và dân nở mạch ờ những nơi 

cân nhiều máu, đang hoạt động. 

B. Co thắt mạch dề tăng áp lực máu ờ những nhiều máu, dang 

hoạt động và dãn nơ mạch dề giảm áp lực máu ờ những nơi cần ít 

máu. 

c. Co thắt mạch để giảm áp lực máu' ở những nơi cần nhiều máu, 

đang hoạt động và dãn nở mạch đê tăng áp lực máu ở những nơi 

cần ít máu. 

D. Các nhánh thần kinh giao câm gây giãn mạch và các nhánh thần 

kinh đối giao càm gây co mạch. 

48. Trong việc điều hòa hoạt động của hệ tim mạch các áp thụ quan và 

hóa thụ quan nằm ở vị tri nào trong cơ thê: 

A. Trên thành cơ tim. 

B. Ớ cung chủ động mạch và xoang động mạch cổ. 

c. Hành tùy trong hệ thần kinh trung ương. 

D. Trôn mặt trong các buồng tim và lớp cơ ở vách ngăn tâm thất. 

49. Hệ tuần hoàn kín có đặc điếm nào dưới đây: 

A. Máu được tim bơm vào động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau 

dó trở về tim. 

B. Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình. 

c. Tốc độ máu chày trong hệ mạch nhanh. 

D. rất cà đều đúng. 

50. Hệ tuần hoàn kín không có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Máu trộn với dịch mô thành một hồn họp để tiếp xúc và trao đồi 

chất trực tiếp cùa các tế bào. 

B. d ốc độ máu chảy trong hệ mạch nhanh. 
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c. Máu được tim bơm vào động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau 

đó trở về tim. 

D. Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình. 

51. Động vật nào dưới đây có hai vòng tuần hoàn nhưng chưa hoàn chỉnh: 

A. Bồ câu và thằn lằn. B. Cá heo và cá voi. 

c. Chim sẻ và chuột chù D. Ếch nhái và tắc kè hoa. 

52. Hai lớp động vật nào dưới đây có cấu tạo tim giong nhau nhất: 

A. Lưỡng cư và bò sát'. B. Cá và lưỡng cư. 

c. Chim và thú. D. Bò sát và chim. 

53. Ở động vật có hệ tuần hoàn kín, máu thẩm qua thành mao mạch sê 

đi vào: 

A. Tế bào một cách trực tiếp. B. Dịch mô. 

c. Bào tương của tế bào. D. Hệ bạch huyết. 

54. Ở động vật cỏ hệ tuần hoàn kép, 'vòng tuần hoàn nhỏ có vai trò: 

A. Tiếp nhận Ơ2 và thài CO2. 

B. Thải bỏ CO2. 

c. Tiếp nhận CO2 và cung cấp 02. 

D. Cung cấp O2 cho toàn bộ cơ thể. 

55. Vĩ sao ở tim của lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha trộn giữ 
máu giàu CO2 và O2? 

A. Cả hai đều là động vật biến nhiệt. 

B. Do tim không có vách ngăn nhĩ thất. 

C. Do tim có tâm thất chung hoặc có vách ngần nhưng không hoàn toàn. 

D. Do tim chỉ có hai ngăn. 

56. Cơ tim hoạt động theo quy luật: 

A. Tỷ lệ nghịch với cường độ kích thích, 

p. Tất cả hoặc không có gì. 

c . Tỷ lệ thuận với cường độ kích thích 

D. Độc lập với cường độ kích thích. 

57. Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim. (H: hoàn toàn 

không co bóp; C: co bóp nhẹ) nhưng khi kích thích với cường độ tớ, 

ngưởng, cơ tim đáp ứng bằng.(T: co ở mức trung bình; D: co tối 

đa) và nếu kích thích ở cường độ trên ngưỡng cơ tim sẻ.ịD: co 

tối đa; K: không co mạnh hơn. 

A. C; T; D B. H; T; K C. H; D; K D. C; D; K 
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5<y. Hệ dân truyền cùa cơ tim gồm: 

A. Nút nhĩ thất, bó His. mạng Puốckin 

B. Bó Ịỉis, mạng Puổckin 

c Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, mạng Puốckin 

I) Nút xoang nhĩ. nút nhĩ thất, bó His, mạng Puốckin 

59. Bó His và mạng Puốckin nằm ớ vị trí nào? 

A. râm nhĩ. B. Tâm thất. 

c. Vách nhĩ thất. D. Thành cơ giữa hai tàm thất. 

60. Trong hoạt động của hệ tuần hoàn, khả nàng tự phát nhịp thuộc về: 

A. Bó His. B. Nút xoang nhĩ. 

c. Nút nhĩ thất. D. Mạng Puốckin. 

61. Trình tự dẫn truyền xung thần kinh trong tim như sau: 

A. Nút nhĩ thất -> Nút xoang nhĩ -> Mạng Puốckin-> Bó His 

B. Bó His -> Mạng Puốckin -> Nút xoang nhĩ -> Nút nhĩ thất 

c. Nút xoang nhĩ -> Nút nhĩ thất -> Mạng Puốckin-> Bó His 

V D. Nút xoang nhĩ -> Nút nhĩ thất -> Bó His -> Mạng Puốckin 

62. Tâm nhĩ co dưới tác động của xung thần kinh đến từ: 

A. Bó His. B. Nút xoang nhĩ. 

c. Nút nhĩ thất. D. Mạng Puốckin. 

63. Tâm thất co dưới tác động trực tiếp cùa xung thần kinh đen từ: 

A. Bó His. B. Nút xoang nhĩ. 

c. Nút nhĩ thất. D. Mạng Puốckin. 

64. Nội dung nào dưới đây về hoạt động của tim động vật là đúng: 

A. Tim động vật nếu được cất rời khỏi cơ thể vẫn còn khả nàng co 

bóp nhịp nhàng nếu được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. 

B. Tim động vật nếu dược cắt rời khỏi cơ thề vẫn còn khà năng co 

bóp nhịp nhàng nếu được cung cấp đầy đù chất dinh dưỡng và ôxi. 

c. Tim động vật nếu dược cắt rời khỏi cơ thể vẫn còn khả năng co 

bóp nhịp nhàng nếu được cung cấp đầy đủ ôxi và duy trì ở nhiệt độ 
thích hợp. 

D Tim động vật nếu được cắt rời khỏi cơ thể vẫn còn khả năng co 

bóp nhịp nhàng nếu được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, ôxi và 

được duy trì ở nhiệt độ thích hợp. 



65. Nội dung nào dưới đây về hoạt động của tim động vật là không (đúng: 

A. Hoạt động của tim có tính tự động do trong thành tim có hệ dẫn 

truyền tim. 

B. Tim có khả năng tự phát nhịp nhờ hoạt động của nút nhĩ thất. 

c. Xung thần kinh truyền theo mạng Puổckin phân bố trong thành cơ 
giữa hai tâm thất làm tâm thất co. 

D. Tim động vật nếu được cắt rời khỏi cơ thể vẫn còn kha năng co 

bóp nhịp nhàng nếu được cung cấp đầy đù chất dinh dưỡng., ôxi và 

được duy tri ờ nhiệt độ thích hợp. 

66. Chu kì hoạt động của tim tuân theo tuần tự sau: 

A. Pha co tâm thất -> Pha co tâm nhĩ -ỳ Pha dãn chung 

B. Pha dãn chung -> Pha co tâm nhĩ -> Pha co tâm thất 

c. Pha co tâm nhĩ -> Pha co tâm thất -> Pha dãn chung 

D. Pha co tâm nhĩ -ỳ Pha dãn chung -> Pha co tâm thất 

67. Ở người trưởng thành, thời gian một chu kì tim trung bình là: 

A. 0.6 giây B. 60 giây c. 0,8 giây D. 8 giây 

68. Nhịp tim trung bình ở người trưởng thành: 

A. 75 lần/phút B. 100 lần/phút 

c. 120 lần/phút D. 120 - 140 lần/phút 

69. Nhịp tim trung bình ở trẻ sơ sinh: 

A. 75 lần/phủt B. 100 lần/phút 

c. 120 lần/phút D. 120 - 140 lần/phút 

70. Trong một chu kì tim, thời gian tâm nhĩ co kẻo dài trong: 

A. 0,1 giây B. 0,3 giây c. 0.4 giây D. 0,8 giây 

71. Trong hoạt động của hệ tuần hoàn, khả năng tự phát nhịp thuiộc về: 

A. Bó His. B. Nút xoang nhĩ. 

c. Mạng Puổckin. D. Nút nhĩ thất. 

72. Trong thành cơ tâm thất có thành phần nào cùa hệ dẫn truyềm tim: 

A. Bó His. B. Nút xoang nhĩ. 

c. Nút nhĩ thất. D. Mạng Puốckin. 

73. Nội dung nào dưới đây về hoạt động của tỉm động vật là đútĩự: 

A. Tim động vật nếu được cắt rời khỏi cơ thể vẫn còn kha riăng co 

”bóp nhịp nhàng nếu được cung cấp đầy đù chất dinh dưỡrg 'Và ôxi. 
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B rim dộng vật nếu dược cát rời khói cơ thê vần còn khả năng co 

bóp nhịp nhàng nếu được cung cáp đầy đù ôxi và duy trì ờ nhiệt độ 
thích hợp. 

( Tim động vật nếu bị cất rời khói cơ thế sẽ không cỏn khả năng co 

bóp dù dược cung cấp dầy du chất dinh dưỡng, ỏxi và nhiệt độ 
thích hợp. 

D. Tim dộng vật có kha năng co bóp nhịp nhàng theo chu kì nhờ hệ 
dẫn truyền tim. 

74. Chu kì cua tim bắt dầu bang pha và kết thúc bằng pha ..(2)..: 

A. (1) Pha co tâm thất; (2) Pha dãn chung 

B (1) Pha dãn chung ; (2) Pha co tâm thất 

c. (1) Pha co tâm nhĩ; (2) Pha dãn chung 

D. (1) Pha co tâm nhĩ; (2) Pha co tâm thất 

75. Nhịp tim trung bình ở mèo là 120 lần/phút, thời gian cùa một chu kì 

tim sẽ tà 

A. 0,5 giây B. 2 giây c. 0,2 giây D. 0,8 giây 

76. Chu kì tim cua dơi kéo dài trong 0,1 giây, nhịp tim của dơi là: 

A. 600 lần/phút B. 300 lần/phút 

B. c. 200 lần/phút D. 400 lần/phút 

77. Trong một chu kì tim, thời gian dãn chung kéo dài trong: 

A. 0,1 giây B. 0.3 giây c. 0,4 giây D. 0,8 giây 

78. Tim của loài nào có 4 ngăn với 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất: 

A. Chim, thú. B, Thú, lưỡng cư. 

c. Lưỡng cư, bò sát (trừ cá sâu). D. Thú, bò sát (trừ cá sâu). 

79. Hệ tuần hoàn hở không có dặc điếm nào dưới dây: 

A. Máu chảý trong động mạch dưới áp lực thấp. 

B. Máu trao đổi chất với tế bào thành mao mạch, 

c. Tốc dộ máu cháy trong hệ mạch chậm. 

D. Máu được tim bơm vào động mạch sau đó vào khoang cơ thể trao 

dổi trực tiếp với các tế bào sau đó trở về tim. 
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80. Hệ tuần hoàn kín chứa lượng máu khoảng.(ỉ: 50% ; II: 3 - 10%) 

khối lượng cơ thể, nhưng máu luân chuyển.(N: nhanh; Cxhậm) 

với áp suất.(T: thấp; H: cao). 

A. Ĩ;C;T. B. II; C; T. c. II; N; H. D. I; N; II 

81. Hệ tuần hoàn hở chứa lượng máu khoảng.(ĩ: 50% ; II: 3 - 10%) 

khối lượng cơ thể, nhưng máu luân chuyển.(N: nhanh; Cxhậm) 

với áp suất.(T: thấp; H: cao). 

A. I;C;T. B. II; C; T. c. II; N; H. D. I; N; H 

82. Sắp xếp các động vật dưới đày theo thứ tự nhịp tim từ lớn tới nhỏ 
dan: (ì)Chó; (2) Voi; (3) Chuột; (4) Trâu; (5) Ga 

A. 3; 5; 1; 4; 2 B. 2; 4; 1; 3; 5 

c. 5;4;3;2;J D. 3; 1; 5; 2; 4 

83. Huyết áp cực tiểu ứng với lúc (C: tim co; D: tỉm dãn), huyết áp 

cực đại ứng với lúc.(C: tim co; D: tim dãn). Khỉ tim đập nhanh 

và mạnh làm huyết áp .... (G: giảm; T: tăng), khi tim đập chậm và 

yểu làm huyêt áp.... (G: giảm; T: tăng). 

A. D; C; T; G B.C;D;G;T 

c. D; C; G; T D. C; D; T; G 

84. Ở người bình thường, huyết áp ở động mạch lớn là: 

A. 120 - 140 mmHg. B. 110 - 125 mmHg 

c. 70-80mmHg D. 10-15 mmHg 

85. Ở người bình thường, huyết áp ở động mạch bé là: 

A. 120- 140 mmHg. B. 40 - 60 mjnHg 

c. 70-80 mmHg D. 20-45 mmHg 

86. Trình tự dẫn truyền xung thần kinh bắt đầu từ ..(1).. và kết thúc ở 
..(2)..: 

A. (1) Nút nhĩ thất; (2) Bó His 

B. (1) Bó His; (2) Nút nhĩ thất 

c. (1) Nút xoang nhĩ; (2) Bó His 

D. (1) Nút xoang nhĩ ; (2) Mạng Puốckin 

87. Tâm thất co dưới tác động của xung thần kinh đến trực tiếp từ: 

A. Bó His. B. Nút xoang nhĩ. 

c. Nút nhĩ thất. D. Mạng Puốckin. 
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88. Nội dung nào dưới dây về hoạt dộng cùa tim dộng vật là không đúng: 

A. Khi kích thích tim ở cưỡng độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn 

không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng hoặc 

trên ngưỡng cơ tim đáp ứng bàng co tối đa. 

B. Xung thân kinh truyèn theo mạng Puôckin phân bô trong thành cơ 
giữa hai tâm nhĩ làm tâm nhĩ co. 

c Tim có khà năng tự phát nhịp nhờ hoạt động của nút xoang nhĩ. 

D. Hoạt động của tim có tính tự động do trong thành tim có hệ dẫn 

truyền tim. 

89. ơngười, huyết áp cực đại trên hao nhiêu thì dược gọi là chứng huyết 

áp cao: 

A. 110 mmHg và kéo dài B. 170 mmHg và kéo dài 

B. 150 mmHg và kéo dài D. 180 mrnHg và kéo dài 

90. ơ voi môi chu kì tim kéo dài 2 giây, nhịp tim trung bình ở voi là: 

A. 60 lần/phút B. 240 lần/phút 

€.120 lần/phút D. 30 lần/phút 

91. Trong một chu kì tim, thời gian tâm thất co kéo dài trong: 

A. 0,1 giây B. 0,3 giây c. 0.4 giây D. 0,8 giây 

92. Nhận định nào dưới đây về hoạt động của tim là không đúng: 

A. Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kì. 

B. Nút xoang nhĩ cùa tim có khả nâng tự phát xung điện. 

'C. Trong chu kì tim, thời gian dãn chung là dài nhất. 

. A. Nút xoang nhĩ phát xung điện liên tục để kích thích tim co bóp. 

93. Hệ tuần hoàn hở cỏ đặc điểm nào dưới đây: 

. A. Máu được tim bơm vào động mạch sau đó vào khoang cơ thể trao 

đổi trực tiếp với các tế bào sau đó trở về tim. 

1B. Máu chảy trong động mạch với dưới áp lực thấp. 

<c. Tốc độ máu chày trong hệ mạch chậm. 

ID. Tất cả đều đúng, 

94. P'hát biếu nào dưới dây về hệ thống tuần hoàn kín là không đúng: 

A. Tim co bóp tạo áp suất kVn tống máu vào các động mạch được nối 

với các tĩnh mạch bằng các mao mạch. 

IB. Máu không tiếp xúc trực tiếp với các tế bào mà thông qua dịch mô. 

73 



c. Dịch mô được hình thành từ máu do sự thấm lọc qua các thành 

mao mạch. 

D. Ở động vật có xưcmg sống dịch mô phần lớn được thâm trứ lại 

máu ờ cuối mao mạch còn một phần nhỏ được thấm vào một hệ 
thống mạch riêng gọi là mạch bạch huyết. 

95. Trong hệ tuần hoàn nhỏ, máu sẽ đi theo thứ tự: 

A. Tim -> động mạch giàu 02 -> mao mạch -> tĩnh mạch giàu C02 -> tim. 

B. Tim -> động mạch giàu C02 -> mao mạch -> tĩnh mạch giàu 02 -> tim. 

c. Tim -> tĩnh mạch giàu 02 -> mao mạch -> động mạch giàu C02 -> tim. 

D. Tim -> tĩnh mạch giàu C02 -> mao mạch -> động mạch giàu 02 tim. 

96. Sự vận chuyển của máu trong hệ mạch liên quan chặt chẽ đến các 

nhân tố nào dưới đây: 

A. Áp suất đẩy máu. 

B. Lưu lượng máu chảy và vận tốc cháy, 

c. Sức càn cùa mạch. 

D. Tất cà đều đúng 

9 7. Huyết áp là gì ? 

A. Độ dãn cùa động mạch khi tim co. 

B. Vận tốc của máu trong động mạch trong 1 chu kì tim. 

c. Áp lực máu tác động lên thành mạch. 

D. Ti lệ giữa nhịp đập cùa tim và nhịp thở hệ hô hấp. 

98. Ở người bình thường, huyết áp ở động mạch chủ là: 

A. 120-140mmHg B. 110 - 125 mmHg 

c. 70 - 80 mmHg D. 10 - 15 mmHg 

99. Ở người bình thường, huyết áp ở mao mạch là: 

A. 120 - 140 mmHg. B. 10 - 15 mmHg 

c. 70 - 80 mmHg D. 20 - 40 mmHg 

ỉ00. Ở người bình thường, huyết áp ở tĩnh mạch lớn là: 

A. 120-140 mmllg. B. 10 - 15 mmHg 

c. 70 - 80 mmHg D. 20 - 45 mmHg 

60 EQ oa 
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BÀI 20: CÂN BẢNG NỘI MÔI 

/. ('ân bang nội môi là trạng thái: 

A. Môi trưàng hên trong tơ thê được duy trì ở trạng thái cân bàng và 

ôn định. 

B. Sự cân bàng về nồng độ các ion bên trong tế bào và dịch ngoại 

bào. 

c. Cơ thê duy trì trạng thái cân bang khối lượng nước, vê nồng độ các 

chất như glucÔ7.ơ. axit amin. các muối khoáng, các axit béo giữa 

bên trong và bên ngoái tế bào. 

D. Nông độ cùa các chất ớ môi trường bôn trong cơ thè đạt được sự 
càn băng so với nông độ cua các chât đó ở môi trường bên ngoài 

cơ thế. 

2. Sự cân bẵng và ổn định cua nội mỏi bao hàm sự cân bằng của: 

A. Khối lượng nước và nồng độ của các ion. 

B. Nồng độ của các axit amin. axít béo. 

c. Nồng độ của glucôzơ và các muối khoáng. 

L) Tầt ca đêu đúng. 

3. Cơ chế diều hòa cân bằng nội môi khi có sự kích thích của môi 
trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể diễn ra theo trình tự sau: 

A. Thụ quan -> Trung Ương thần kinh, tuyến nội tiết -> Bộ phận đáp 
ứng -> Thụ quan 

B. Bộ phận đáp ứng -> Thụ quan -> Trung ương thần kinh, tuyến nội 

tiết Bộ phận đáp ứng 

c. Thụ quan -> Bộ phận đáp ứng -> Trung ương thần kinh, tuyến nội 
tiết -ỳ Thụ quan 

D. Thụ quan -> Bộ phận dáp ứng -ỳ Thụ quan -> Trung ương thần 

kinh, tuyến nội tiết 

4. Liên hệ ngược là: 

A. Hoạt động cùa bộ phận tiếp nhận kích thích khi có sự biến đổi nội 

môi, những hoạt động này lại tác động ngược trở lại trên bộ phận 

điều khiển duy trì trạng thái cân bàng nội môi. 

B. Hoạt dộng cùa bộ phận đáp ứng khi có sự biến đổi nội môi, những 

hoạt động này lại tác động ngược trở lại trên bộ phận tiếp nhận 
kích thích đề duy trì trạng thái cân bàng nội môi. 

75 



c. Hoạt động của bộ phận đáp ứng khi có sự biến đối nội mỏi, những 

hoạt động này lại tác động ngược trở lại trên bộ phận điều khiển để 
duy trì trạng thái cân bằng nội môi. 

D. Hoạt động cúa bộ phận điều khiển khi có sự biến đổi nội môi, 

những hoạt động này lại tác động ngược trở lại trên bộ phận tiếp 

nhận kích thích để duy tri trạng thái cân bằng nội môi. 

5. Trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi, các thụ thể hoặc cơ quan thụ 

cảm là: 

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

B. Bộ phận điều khiến. 

c. Hệ thần kinh trung ương hoặc các tuyến nội tiết. 

D. Các cơ quan nội tạng hoặc hệ thống cơ xương 

6. Trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi, hệ thần kinh trung ương 

hoặc các tuyến nội tiết đóng vai trò của: 

A. Các thụ thể hoặc cơ quan thụ càm. 

B. Các cơ quan nội tạng hoặc hệ thống cơ xương 

c. Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

D. Bộ phận điều khiển. 

7. Trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi, các nội quan như gan, pltổi, 

tim, mạch máu v.v... đỏng vai trò của: 

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

B. Bộ phận điều khiển, 

c. Bộ phận đáp ứng. 

D. Các thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. 

8. Ở người, môi trường trong cơ thể được duy trì ồn định nhờ hoạt động của: 

A. Các hệ thống vận chuyển trên màng tế bào. 

B. Các hệ thống vận chuyển chú động trên màng tế bào. 

c. Hoạt động của bơm Na+/K+. 

D. Các cơ chế duy trì cân bàng nội môi. 

9. Ở người, sự điều hòa lượng nước trong cơ thể phụ thuộc và nhân tố 

chủ yểu nào? 

A. Áp suất thẩm thấu và huyết áp. 

B. Các tuyến nội tiết. 

c. Hoạt động chuyển hóa của gan. 

D. Quá trình hấp thu nước của ruột và ống thận. 

76 



10. (ỉ người, kni lượng nước trong cơ thê giảm sẽ (lân (lên hậu quả gì ? 

A. Làm huyết áp giảm, áp suất thâm thấu giám. 

B Làm huyết áp tăng, áp suàt thâm thâu tăng, 

c. Làm huyết áp giảm, áp suất thòm thấu tảng. 

D. Làm huyết áp tăng, áp suât thâm thấu giâm. 

11. ơ người, khi khối lượng nước trong cơ thể giám, những trung khu 

thun kinh nào sẽ bị kích thích: 

A. Thùy sau tuyến yên và tiêu não. 

B. Vùng dưới đồi thị và thúy ;au tuyến yên. 

c. Tiểu nào và hành não. 

D. Bán cầu đại não và vùng dưới đồi thị. 

12. Ở người, khi cơ thể bị mất nước, cám giác khát xuất hiện do kích 

thích ở: 

A. Hoocmôn chống đa niệu cịo thùy sau tuyến yên bài tiết. 

B. Tác động lên các áp thụ quan, 

c. Tác động lên các hóa thụ quan. 

D. I rung khu điều hòa trao đổi nước ở vùng dưới đồi thị. 
13. ơ người, khi cơ thể bị mất nước, tltộn giảm bài tiết do tác động của: 

A. Trung khu điều hòa trao đối nước ở vùng dưới đồi thị. 
B. Hoocmôn chống đa niệu (ADH) do thùy sau tuyến yên bài tiết, 

c. Hoocmôn anđosterôn cùa vò tuyển trên thận. 

D. Hoocmôn ađrènalin cùa tuyến trên thận. 

14. Ở người, khi lượng nước trong cơ thể tăng sẽ dẫn đến hậu quả: 

A. Làm huyết áp giảm, áp suất thẩm thấu giảm. 

B. Làm huyết áp tăng, áp suất thẩm thấu tăng, 

c. Làm huyết áp giảm, áp suất thẩm thấu tảng. 

D. Làm huyết áp tăng, áp suất thẩm thấu giảm. 

15. Ở người, khi lượng nước trong cơ thể giảm, cơ chế điều hòa nội môi 

sẽ diễn ra như sau: 

A. Xuất hiện cảm giác khát do trung tâm điều hòa trao đổi nước ờ 
vùng dưới đồi thị bị kích thích. 

B rhùy sau tuyến yên tăng cường bài tiết hoocmôn chống đa niệu (ADH). 
c. Co các động mạch thận. 

D. Tất cả đều đúng. 

16. Thành phần chinh tạo nên áp suất thẳm thấu cùa máu là: 

A Glucôzơ. B. Các axit amin. c. NaCl. D. Các axit béo. 
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17. Ở người, sự gia tăng khả năng tải hấp thu ion Na+ của ống thận xảy 

ra dưới tác động của hoocmôn : 

A. ADH cùa thùy sau tuyến yên. 

B. Anđostêron của vò tuyến trên thận, 

c. Adrênalin cùa tuyến trên thận. 

D. Insulin cùa tuyến tụy. 

18. Trong cơ chế điều hòa nội môi, gan có vai trò: 

A. Điều hòa lượng nước trong cơ thể. 

B. Điều hòa lượng muối khoáng trong cơ thế. 

c. Điều chinh nồng độ cùa các thành phần chất có trong cơ thê. 

D. Điều chinh nồng độ của cac thành phần chất có trong huyết tương. 

19. Ở người, nồng độ glucỏiơ và prôtêin huyết tương được điều hòa do 

vai trò chủ yếu của: 

A. Thận. B. Gan. c. Tuyến tụy. D. Vùng dưới đồi thị. 
20. Ở người, sau bữa ăn, nồng độ gỉucôiơ trong máu sẽ được điều chỉnh 

bằng cách: 

A. Biến đồi thành glicôgen để dự trữ trong gan và cơ. 

B. Chuyển thành các phân tử mỡ để dự trữ trong mô mỡ. 

c. Tăng cường bài tiết insulin. 

D. Tất cà đều đúng. 

21. Ở người, khi nồng độ glucôiơ máu giảm gan bù đắp bằng cách: 

A. Chuyển glicôgen dự trừ thành glucôzơ. 

B. Tạo glucôzơ từ glixêrol và axit lactic. 

c. Tạo glucôzơ từ các axit amin. 

D. Tất cả đều đúng. 

22. Ở người, tham gia vào quá trình điểu hòa glucôiơ huyết tương, 

không có sự tham gia của: 

A. Tuyến trên thận. B. Thùy sau tuyến yên. 

c. Gan. D. Tuyến tụy. 

23. Loại prôtein có mặt nhiều nhất trong huyết tương của người là: 

A. Fibrinôgen. B. Glôbulin. c. Anbumin. D. Hêmôglôbin 

24. Ở người, vai trò của prôtẽin huyết tương: 

A. Hệ đệm. 
B. Tạo áp suất thẩm thấu của huyết tương. 

c. Gắn và vận chuyển các thành phần khác nhau trong huyết tương 

D. Tất cả đều đúng. 
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25. ứ người, khi có rối loạn chức năng gan, làm lượng prôtein huyết 

tương giám sẽ dẫn đến hậu quả: 

A Áp suất thấm thấu cùa huyct tương tàng, nước ứ lại trong mô gây 
phù nề. 

B. Áp suất thâm thấu của huyết tương giám, nước ứ lại trong mô gây 
phù nề. 

c. Áp suất thâm thấu tăng, kích thích vùng dưới đồi thị gây ra cảm 
giác khát, kích thích thùy sau tuyến yên bài tiết hoocmôn chống bài 
niệu. 

1) Kích thích tuyến tụy tăng cường bài tiết hoocmôn insulin đế tăng 
cường hấp thụ glucÔOT 

26. ơ người pH trung bình của máu dao dộng trong khoảng: 

A. 7,35 - 7.45 B. 6-7 c. 6.35 - 7,25 D. 7 - 7,2 

27. Sự điều chinh nồng độ pH của nội mô được thực hiện nhờ vai trò 

của: 

A. Hệ thống đệm. B. Anbumin. 

c. Glôbulin. D. Vùng dưới dôi thị và tuyên yên. 

28. Chất đệm là chất: 

A. Có khá năng lấy đi ion H+ hoặc ion OH' khi các ion này xuất hiện 
trong môi trường trong. 

B. Có khả năng lấy đi ion H+ ion này xuất hiện trong môi trường trong, 

c. Có khá nàng lấy đi ion OH' khi ion này xuất hiện trong môi trường 
trong. 

D. Có khả năng cung cấp ion H+ hoặc ion OH" khi các ion này bị thiếu 
hụt trong môi trường trong. 

29. Trong cơ thể không có hệ đệm nào dưới đây: 

A. Hệ đệm prôtêinat. B. Hệ đệm glucônat. 

C. Hệ đệm bicacbonat. D. Hệ đệm phôtphat 

30. Trong việc điều chỉnh nồng độ pH của nội môi, hệ đệnt tnạnh nhất là 

hệ đệm: 

A. Hệ dệm glucônat. B. Hệ đệm bicacbonat. 

c. Hệ đệm prôtêinat. D. Hệ đệm phôtphat. 

31. Trong việc điều chỉnh nồng độ pH của nội môi, hệ đệm đóng vai trò 

quan trọng trong dịch ống thận hệ đệm: 

A. Hệ đệm glucônat. B. Hệ đệm bicacbonat. 

c. Hệ đệm prôtêinat. D. Hệ đệm phôtphat. 

32. Mô tả nào dưới đây về hệ đệm bicacbonat là không đúng: 

A. Nồng độ C02 có thể được điều chinh qua quá trinh thông khí ở phổi. 
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B. Nồng độ bicacbonat dược thận điều chinh, 

c. Tốc độ điều chinh pH chậm. 

D. Không có khả năng đệm tối đa nên không phải là hệ đệm tối ưi. 

33. Hệ đệm có tốc độ điểu chỉnh pH nhanh nhất là: 

A. Hệ đệm glucônat. B. Hệ đệm bicacbonat. 

c. Hệ đệm prôtêinat. D. Hệ đệm phôtphat. 

34. Mô tả nào dưới đây về hệ đệm prôteinat là không đúng: 

A. Gồm các protêin có mặt trong huyết tương. 

B. Việc điều chinh pH nhờ vai trò của các gốc -COOH và gốc -VỈH 
tự do. 

c. Có thể điều chình độ toan lẫn đội kiềm. 

D. Là hệ đệm mạnh của cơ thể. 

35. Cơ thể động vật chống nóng bằng cách: 

A. Tăng thải nhiệt bằng truyền nhiệt. 

B. Tăng thải nhiệt bằng bốc hơi. 

c. Tăng bài tiết của thận. 

D. A và B đúng. 

36. Hoocmôn aỉđostêrôn của vỏ tuyến trên thận bài tiết khi: 

A. Hàm lượng Na+ trong máu giảm. 

B. Hàm lượng Na+ trong máu tăng. 

c. Hàm lượng glucôzơ trong máu giảm. 

D. Hàm lượng glucôzơ trong máu tăng. 
BO tu oa 



CHƯƠNG II: CẢM ỨNG 

A. CẢM ÚNG Ở THỰC VẬT 

BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG 

1. Thể nào là cảm ứng ở thực vật? 

A. Khà năng phán ứng của thực vật đối với kích thích cùa môi 

trường. 

B. Hình thức phán ứng cùa một bộ phận cùa cây trước một tác 

nhân kính thích theo một hướng xác định. 

c. Hình thức phản ứng của cây trước một tác nhân kích thích 

không định hướng. 

D. Kha năng vận động cùa cơ thể hoặc cùa một cơ quan theo đồng 

hồ sinh học. 

2. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng hướng động ở thực vật là đúng: 

A. Hướng động là hình thức phàn ứng của một bộ phận của cây 

một tác nhân kích thích không định hướng. 

B. Hoạt động hướng động diễn ra tương đối nhanh và được điều 

tiết nhờ đồng hồ sinh học. 

c. Hiện tượng hướng động âm xảy ra khi cây vận độĩTg tránh xa tác 

nhân kích thích. Hiện tượng hướng động dương xày ra khi cây 

vận động về phía tác nhân kích thích. 

D. Phản ứng của một bộ phận cùa cây do chấn động hoặc va chạm 

cơ học. 

3. Trong cấu trúc của cây, bộ phận nào thể hiện nhiều kiểu hướng động 

nhất: 

A. Thân B. Rễ c. Lá D. Hoa 

4. Mô tả nào dirớì đây về hiện tượng hướng động ở thực vật là không đúng: 

A. Hướng động là hình thức phán ứng cùa một bộ phận cùa cây 

trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định. 

B. Hoạt dộng hướng động diễn ra tương đối chậm và được điều tiết 

nhờ hoocmôn thực vật. 

c. Phàn ứng của một bộ phận cùa cây do chấn động hoặc va chạm 

cơ học. 
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D. Hiện tượng hướng động dương xày ra khi cây vận động về phía 

tác nhân kích thích. 

5. Sở dĩ thân cây khi mọc luôn vươn về phía ảnh sáng là do: 

A. Có sự tập trung auxin nhiều ở vùng đinh chồi. 

B. Auxin tập trung nhiều ở phía hướng sáng của cây. 

c. Auxin tập trung nhiều ờ phía hướng tối của cây. 

D. Có sự tập trung của auxin nhiều hơn ờ phía gốc cùa cây. 

6. Mô tả nào dưới đây là đúng: 

A. Rề cây luôn luôn hướng nước dương. 

B. Thân cây có tính hướng đất dương, 

c. Rễ cây luôn luôn hướng hóa dương. 

D. Thân cây có tính hướng sáng âm. 

7. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng hướng động ở thực vật là đúng: 

A. Hướng động là hình thức phàn ứng của một bộ phận cùa cây 

trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định. 

B. Hoạt động hướng động diễn ra tương đối chậm và được điều tiết 

nhờ hoocmôn thực vật. 

c. Hiện tượng hướng động âm xáy ra khi cây vận động tránh xa tác 

nhân kích thích. Hiện tượng hướng động dương xảy ra khi cây 

vận động về phía tác nhân kích thích. 

D. Tất cả đều đúng. 

8. Các cây dây leo cuốn quanh cột là nhờ kiểu hướng động nào: 

A. Hướng sáng B. Hướng nước 

c. Hướng tiếp xúc. D. Hướng hóa 

9. Hưởng động ở thực vật gằm có các kiểu sau: 

A. Hướng động dương và hướng động âm. 

B. Hướng đất. hướng trọng lực, hướng sáng và hướng hóa. 

c. Hướng đất, hướng nước, hướng sáng và hướng hóa. 

D. Hướng đất và hướng sáng. 

10. Hiện tượng hướng động của thực vật có Hên quan đến: 

A. Sự đóng mở của khí khổng. 

B. Thay đổi hàm lượng cùa các chất khoáng 

c. Tác động cùa các nhân tố môi trường. 

D. Sự phân giải các sắc tố. 
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/1. Hiện tượng hướng động âm xảy ra khi: 

A. Các tế hào ờ phía không được kích thích sinh trưởng nhanh hơn 

so với te hào ờ phía được kích thích. 

13. Các tế bào ờ phía không được kích thích sinh trưởng chậm hơn 

so với te bào ờ phía được kích thích. 

C. Có sự không cân bang trong sự sinh trường ở hai phía cùa cùng 

một cơ quan dưới tác động cúa tác nhân kích thích. 

D. Có sự cân bang trong sự sinh trường ở hai phía của cùng một cơ 
quan dưới tác động cùa tác nhân kích thích. 

12. Thân và rễ của cây có sự khác biệt trong các kiểu hướng động như sau: 

A Thân hướng sáng dương, hướng trọng lực dương còn rễ hướng 

sáng âm. hướng trọng lực âm. 

B. Thân hướng sáng dương, hướng trọng lực âm còn rễ hướng sáng 

âm. hướng trọng lực dương. 

c. Thân hướng sáng dương, hướng trọng lực âm còn rễ hướng sáng 

dương, hướng trọng lực âm. 

D. Thân hướng sáng âm. hướng trọng lực âm còn rễ hướng sáng 

âm, hướng trọng lực dương. 

13. Cơ chế chung của hình thức vận động cảm ứng là: 

A. Sự thay đổi trương nước. 

B. Sự co rút chất nguyên sinh. 

c. Biên đôi quá trình sinh lí, sinh hóa theo nhịp điệu đồng hồ sinh học. 

D. Tất cà đều đúng. 

14. Hướng động ở thực vật là hiện tượng: 

A. Phán ứng cùa một bộ phận của cây do chấn động hoặc va chạm 

cơ học. 

B. K.hả năng vận động cùa cơ thể hoặc cùa một cơ quan theo đồng 

hồ sinh học. 

c. Phản ứng cùa một bộ phận của cây trước một tác nhân kính 

thích theo một hướng xác định. 

D. Sự vận động cùa một bộ phận của cây về phía tác nhân kích thích. 

15. Mô tà nào (lưới đây về hiện tượng hướng động ở thực vật là đúng: 

A. Hoạt động hướng động diễn ra tương đối nhanh và được điều 

tiết nhờ đồng hồ sinh học. 
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B. Hoạt động hướng động diễn ra tương đối chậm và được điều tiết 

nhờ hoocmôn thực vật. 

c. Phàn ứng của một bộ phận của cây do chấn động hoặc va chạm 

cơ học. 

D. Hướng động là hình thức phản ứng cùa một bộ phận của cây 

một tác nhân kích thích không định hướng. 

16. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng hướng động ở thực vật là đúng: 

A. Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây 

trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định. 

B. Phàn ứng của một bộ phận cùa cây do chấn động hoặc .va chạm 

cơ học. 

c. Hoạt động hướng động diễn ra tương đối nhanh và được điều 

tiết nhờ đồng hồ sinh học. 

D. Hiện tượng hướng động dương xảy ra khi cây vận động tránh xa 

tác nhân kích thích. 

17. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng hướng động ở thực vật là không 

đủng: 

A. Hướng động là hình thức phản ứng cùa một bộ phận của cây 

trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định. 

B. Hoạt động hướng động diễn ra tương đối nhanh và được điều 

tiết nhờ đồng hồ sinh học. 

c. Hiện tượng hướng động âm xảy ra khi cây vận động tránh xa tác 

nhân kích thích. 

D. Hiện tượng hướng động dương xảy ra khi cây vận động về phía 

tác nhân kích thích. 

18. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng hướng động ở thực vật tà không 

đúng: 

A. Hướng động là hình thức phản ứng cùa một bộ phận cùa cây 

trước một tác nhân kích thích không định hướng. 

B. Hoạt động hướng động diễn ra tương đối chậm và được điều tiết 

nhờ hoocmôn thực vật. 

c. Hiện tượng hướng động âm xảy ra khi cây vận động tránh xa tác 

nhân kích thích. 

D. Hiện tượng hướng động dương xảy ra khi cây vận động về phía 

tác nhân kích thích. 
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1 y. MO ta nao aum aay ve Iitẹtt tượng nương đụng ơ thực vạt la không 

dáng: 

A. Hướng động là hình thức phàn ứng cùa một bộ phận của cây 

trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định. 

B. Hoạt động hướng động diễn ra tưcmg đối chậm và được điều tiết 

nhờ hoocmôn thực vật. 

í Hiện tượng hướng dộng dương giúp cây vận động tránh xa tác 

nhân kích thích. Hiện tượng hướng động âm giúp cây vận động 

về phía tác nhân kích thích. 

IX Hiện tượng hướng dộng âm xảy ra khi cây vận động tránh xa tác 

nhân kích thích. Hiện tượng hướng động dương xảy ra khi cây 

vận động về phía tác nhân kích thích. 

20. Khi cho một hạt dậu tnói nay mầm ở vị trí nằm ngang, sau một thời gian 

thấ) rễ cong xuống, thân cong tên. Trong hiện tượng hướng động này: 

A. Re hướng trọng lực âm, thản hướng trọng lực dương. 

B. Rễ hướng sáng âm, thân hướng sáng dương. 

c. Rễ hướng trọng lực, thân hướng sáng. 

r. B và c dúng 

21. Khi cho một hạt đậu mới nẩy mầm ở vị tri nằm ngang, sau một thời 

gian thấy rễ cong xuống, thân cong lên. Hiện tượng hướng động 

trên chủ yếu tà do: 

A. Sự phàn bố auxin không đều ờ hai mặt của rễ hoặc chồi ngọn. 

B. Nước tập trung ờ trong đất. 

c. Các chất khoáng cần thiết cho sự phát triển cùa cây tập trung ở 
trong đất. 

D A và B đều đúng. 

22. ỈTttih thức hướng động ở thực vật được chia làm hai hướng chinh là: 

A Hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và 

hướng động âm (sinh trưởng theo hướng tránh xa nguồn kích 

thích). 

B Hướng động âm (sinh trường hướng tới nguồn kích thích) và 

hướng động dương (sinh trướng theo hướng tránh xa nguồn 

kích thích). 

c Hướng động dương (sinh trường theo hướng trọng lực) và 

hướng động âm (sinh trường theo hướng ánh sáng). 
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ư- íiưưng dọng dương (sinh trường theo hướng ánh sáng) Vỉ 

hướng động âm (sinh trường theo hướng trọng lực). 

23. Hiện tượng hướng động dương xảy ra khi: 

A. Có sự không cân bằng trong sự sinh trưởng ở hai phía cùa cùng 

một cơ quan dưới tác động cùa tác nhân kích thích. 

B. Các tế bào ờ phía không được kích thích sinh trường nhanh hơn 

so với tế bào ở phía được kích thích. 

c. Có sự cân bàng trong sự sinh trưởng ờ hai phía của cùng một cơ 
quan dưới tác động cùa tác nhân kích thích. 

D. Các tế bào ở phía không được kích thích sinh trưởng chậm hơn 

so với tế bào ờ phía được kích thích. 

24. Re cây có các kiểu hưởng động dương: 

A. Hướng đất, hướng sáng, hướng hóa. 

B. Hướng đất, hướng nước, hướng sáng. 

c. Hướng đất, hướng nước, hướng hỏa. 

D. Hướng sáng, hướng nước, hướng hóa. 

25. Rễ cây có các kiểu hưởng động âm: 

A. Hướng đất, hướng sáng 

B. Hướng nước, hướng đất. 

c. Hướng sáng, hướng hóa. 

D. Hướng hỏa, hướng đất. 

BO B3 oa 

BÀI 24: ỨNG ĐỘNG 

/. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ứng động không sinh trưởng là 

không đúng: 

A. Sự vận động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào cùa cây. 

B. Liên quan đến sự trương nước, sự lan truyền kích thích, phản ứng 

nhanh ờ các miền chuyên hóa của cơ quan. 

c. Vận động càm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học. 

D. Vận động theo dồng hồ sinh học. 
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2. Mô ta nào dưới dây vè hiện tượng ứng dộng không sinh trướng là 

không dũng: 

A. Bao gôm vận dộng quàn vòng. I1Ò hoa và ngủ thức cùa cày. 

li. Sự vận động không có sự phân chia và lớn lên cùa các tế bào cua 

('. Vận động cám ứng mạnh mẽ do các chân động và va chạm cơ học. 

1). Phan ứng với các tác nhân kích thích không định hướng. 

3. Mô tá nào dưới dây về hiện tượng ứng động không sinh trưởng là 

đúng: 

A. Vận động theo đồng hồ sinh học. 

B. Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học. 

c. Bao gồm vận động quấn vòng, nờ hoa và ngủ thức cùa cây 

D. Bao gồm hình thức nở. khép hoa và xòe. cụp lá theo nhiệt độ và 

ánh sáng. 

4. Mô tá nào dưới đây về hiện tượng ứng động không sinh trướng là 

đúng: 

A. Sự vận động có sự phân chia và lớn lên của các tế bào của cây. 

B. Liên quan đên sự trương nước, sự lan truyền kích thích, phán ứng 

nhanh ờ các miền chuyên hóa cùa cơ quan. 

c. Bao gồm hình thức nờ, khép hoa và xòe. cụp lá theo nhiệt độ và 

ánh sáng. 

D. Bao gồm vận động quấn vòng, nở hoa và ngủ thức của cây. 

5. Cơ chế làm giảm sức trương của thể gểi ở lá cây trinh nữ trong hiện 

tương ícng động là do: 

A. K4 vận chuyên vào không bào gây giữ nước, tăng áp suất thẩm 

thấu. 

B. K+ vận chuyên ra ngoài không bào gây mất nước, giảm áp suất 

thẩm thấu. 

c. K+ vận chuyến ra ngoài không bào gây mất nước, tăng áp suất 

thấm thấu. 

D. K+ vận chuyền vào không bào gây mất nước, tăng áp suất thẩm 

thấu. 

6. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ứng động sinh trưởng là đúng: 

A. Sự vận động không có sự phân chia và lớn lên cùa các tế bào cùa cây. 
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B. Liên quan đến sự trương nước, sự lan truyền kích thích, phàn ứng 

nhanh ờ các miền chuyên hóa cùa cơ quan, 

c. Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học. 

D. Vận động theo đồng hồ sinh học. 

7. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ứng động sinh trưởng là đúng: 

A. Sự vận động không có sự phân chia và lớn lên cúa các tế bào của cây. 

B. Vận động của cơ thề và cơ quan thực hiện theo từng thòi gian nhất 

định trong ngày. 

c. Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học. 

D. Phản ứng với các tác nhân kích thích định hướng. 

8. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ứng động không sinh trưởng là 

đúng: 

A'. Sự vận động không có sự phân chia và lớn lên của các tê bào của 

cây. 

B. Liên quan đến sự trương nước, sự lan truyền kích thích, phản ứng 

nhanh ờ các miền chuyên hóa của cơ quan, 

c. Bao gồm hình thức nờ, khép hoa và xòe, cụp lá theo nhiệt độ và 

ánh sáng. 

D. Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học. 

9. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ứng động sinh trướng là không 

đúng: 

A. Sự vận động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào cùa cây. 

B. Vận động theo đồng hồ sinh học. 

c. Bao gồm hình thức nở, khép hoa và xòe, cụp lá theo nhiệt độ và 

ánh sáng. 

D. Bao gồm vận động quấn vòng, nở hoa và ngủ thức của cây. 

10. ửng động sình trưởng là những vận động của.(C: cơ quan; T: 

cơ thể; CT: cơ quan và cơ thể) được thực hiện .(N: theo từng 

thời gian nhẫt định trong ngày; M: qua tác động của các chấn động 

và va chạm, do ãnh hưởng của .(A: ánh sáng và nhirt độ; H: 

hoocmôn; AH: ánh sáng, nhiệt độ và họocmôn thực vật). 

A. CT; N; AH B. C; M; A hoặc H 

( T; M; A D. CT; N; A hoặc H 

11. Mò tả nào dưới đây về vận động quẩn vòng là không đúng: 

A. Xảy ra do sự di chuyển đỉnh, chóp cùa thân leo, các tua cuốn. 



B. Các tua cuôn tạo thành các vòng giông nhau di chuyên liên tục 

xoay quanh trục cùa nó. 

c. Thời gian quấn vòng thay đòi tùy theo tìrrg loại cây. 

D Auxin là hoocmôn kích thú h vận động nà) cả ngày lẫn đêm. 

12. Mô tả nào dưới đây về vận độ'ig quấn vòng là không đúng: 

A. Xáy ra do có sự va chạm mạnh mẽ do các chái động, va chạm cơ học. 

B Các tua cuốn tạo thành các vòng giống nhau di chuyên liên tục 

xoay quanh trục của nó. 

c. Thời gian quấn vòng thay đối tùy theo từng loại cây. 

D. Gibêrelin là hoocmôn kích thích vận động này cà ngày lẫn đêm. 

13. Loại hoa nào dưới đày có vận lộng nở hoa theo nhiệt độ: 

A. Hoa nghệ tây và hoa họ Cúc B. Hoa mười giờ và hoa họ Cúc 

c. Hoa tuylip và hoa quýnh D. Hoa nghệ tây và hoa tuylip 

14. Mô t(. nào dưới đây về vận động thức ngủ của thực vật.. không đúng: 

A. Là sự vận động của cơ ụuan thực vật không liên quan đến sự phân 

ch.a và lớn lên của các tế bào của cây. 

B. Là sự vận động cùa cơ quan thực vật theo điều kiện ánh sáng, nhiệt 

độ cùa môi trường. 

C. Có thể đánh thức trạng thái ngủ của cây bằng nhiệt độ, hóa chất 

hoặc chất kích thích sinh trường như gibêrelin. 

D. Sừ dụng các chất kìm hãm thích hợp có thể kéo dài thời gian ngủ 
của cây. 

15. ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng: 

A. Hoa Tuylip nở ở nhiệt độ 25 đến 30°c. 
B. Vận động quấn vòng tua cuốn của mướp. 

C. Sự khép mờ ờ lá cây trinh nữ khi bị va chạm. 

D. Hiện tượng thức ngủ của chồi ngù ở khoai tây. 

16. Mô tả nào dưới đây về vận động thức ngủ của thực vật là không đúng: 

A. Là sự vận động cùa cơ quan thực vật theo nhịp ngày đêm. 

B. Là sự vận động cùa cơ quan thực vật theo điều kiện ánh sáng, nhiệt 

độ cùa môi trường. 

c. Có thể đánh thức trạng thái ngủ cùa cây bằng nhiệt độ, hóa chất 

hoặc chất kích thích sinh trưụng như gibêrelin. 

D. Không thể kéo dài thời gian ngủ tự nhiên của cây. 
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/ 7. Hiện tượng ứng động có vai trò: 

A. Giúp cây thích nghi một cách đa dạng với những biến đổi cua môi 

trường. 

B. Giúp cây tồn tại và phát triển với tốc độ nhanh, 

c. Giúp cây phát triển theo nhịp sinh học. 

D. Tất cà đều đúng. 

18. Sự thay đổi áp suất trương nước làm lá cây trinh nữ thay đỗi trạng 

thái vận động là do: 

A. Sự thay đổi hoạt động của các khí khổng. 

B. Thay đồi nồng độ ion K+ của không bào. 

c. Sụ lăng cường quá trình tồng hợp các chất hữu cơ của diệp lục. 

D. Thay đổi vị trí của các bào quan trong tế bào. 

19. Những úng động nào dưới đây xảy ra do thay đổi sức trương nước: 

A. Hiện tượng quấn vòng ở bầu, bí. 

B. Hiện tượng chồi ngủ ở khoai tây. 

c. Hoạt động bắt mồi của cây nắp ấm 

D. Hiện tượng nở hoa vào buổi sáng lúc có ánh sáng và nhiệt độ thích 

họp của hoa mười giờ. 

20. ửng động là hình thức phản ứng của cây đối với: 

A. Tác nhân kích thích không định hướng. 

B. Tác nhân kích thích định hướng, 

c. Ánh sáng và nước. 

D. Đất và các nhân tố hóa học trong đất. 

21. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ứng động không sinh trưởng là 

không đúng: 

A. Sự vận động không có sự phân chia và lớn lên của các tể bào của cây. 

B. Vận động cùa cơ thể và cơ quan thực hiện theo từng thòi gian nhất 

định trong ngày. 

c. Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học. 

D. Phàn ứng với các tác nhân kích thích không định hướng. 

22. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ihtg động không sinh trưởng là đúng: 

A. Vận động bắt mồi ờ thực vật không thuộc hiện tượng này. 
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B. Vận động quán vòng, nó hoa và ngu thức cua cây thuộc hiện 

tượng này. 

('. Là hình thức phàn ứng cua cây trước một tác nhân kích thích 

định hướng. 

I). Lả kiều ứng động không có sự phân chia và lớn lên cùa các tế 

bào cây. 

23. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng úng động không sinh trưởng là đúng: 

A. Sự vận động không có sự phân chia và lớn lên cũa các tế bào cùa cây. 

B. Vận động theo đồng hồ sinh học. 

c. Bao gồm hình thức nở, khép hoa và xòe, cụp lá theo nhiệt độ và 

ánh sáng. 

D. Bao gồm vận động quấn vòng, nở hoa và ngù thức cùa cây. 

24. Nguyên nhân làm cho lá cây trinh nữ bị khép cụp xuống khi bị chạm 

vào lá là: 

A. Do thê gối ớ cuống lá gíàm sức trưcmg và gốc lá chét tăng sức trương. 

B. Do thê gôi ờ cuống lá giảm sức trương và gốc lá chét tàng sức trương, 

c. Do thể gối ờ cuống lá và gốc lá chét giảm sức trương. 

D Do thể gối ờ cuống lá và gốc lá chét tăng sức trương. 

25. Vận động bắt mồi của cây nắp ấm là hiện tượng: 

A. Hướng động. 

B. Ưng động sinh trưởng. 

c. ứng động không sinh trưởng. 

D. Vận động quấn vòng. 

26. í 'ận động cảm ứng nào dưới đây có tính chu kì: 

A. Lá cây trinh nữ khép lại khi bị va chạm. 

B. Cừ động bất mồi ờ cây bất ruồi. 

c. Cử động quấn vòng của tua cuốn ở bầu, mướp. bí. 

D. Sự nở hoa cùa cây hoa mười giờ. 

27. Mô tà nào dưới đây về hiện tượng ứng động sinh trướng là đúng: 

A. Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học. 

B. Bao gồm vận động quấn vòng, nờ hoa và ngủ thức cùa cây. 

c. Sự vận động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào của 

cày. 
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D. Liên quan đến sự trương nước, sự lan truyền kích thích, phản ứng 

nhanh ở các miền chuyên hóa cùa cơ quan. 

28. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ứng động sinh trưởng là không đúng: 

A. Vận động theo đồng hồ sinh học. 

B. Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học. 

c. Bao gồm vận động quấn vòng, nở hoa và ngủ thức của cây. 

D. Bao gồm hình thức nở, khép hoa và xòe, cụp lá theo nhiệt độ và 

ánh sáng. 

29. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ứng động sinh trưởng là không đúng: 

A. Sự vận động có sự phân chia và lớn lên cùa các tế bào cùa cây. 

B. Liên quan đến sự trương nước, sự lan truyền kích thích, phản ứng 

nhanh ở các miền chuyên hóa của cơ quan. 

c. Bao gồm hình thức nở, khép hoa và xòe, cụp lá theo nhiệt độ và 

ánh sáng. 

D. Bao gồm vận động quấn vòng, nở hoa và ngủ thức của cây. 

30. Mô tả nào dưới đây về vận động quấn vòng là không đúng: 

A. Xảy ra do sự di chuyển đỉnh, chóp của thân leo, các tua cuốn. 

B. Các tua cuốn tạo thành các vòng giống nhau di chuyển liên tục 

xoay quanh trục của nó. 

c. Thời gian quấn vòng không thay đổi giừa cácloài cầy khác nhau. 

D. Gibêrelin là hoocmôn kích thích vận động này cả ngày lẫn đêm. 

31. Hiện tượng vận động cảm ứng nào dưới đây xảy ra không theo nhịp 

sinh học: 

A. Khí khổng đóng mở. B. Nở hoa 

c. Quấn vòng D. Chồi ngủ 

32. Mô tả nào dưới đây về vện động quẩn vòng là không đúng: 

A. Xảy ra do sự di chuyển đinh, chóp của thân leo, các tua cuốn. 

B. Vận động thể hiện rõ khi tăng hay giảm nhiệt độ đột ngột, 

c. Thời gian quấn vòng thay đổi tùy theo từng loại cây. 

D. Gibêrelin là hoocmôn kích thích vận động này cả ngày lần đêm. 

33. Loại hoa nào dưới đây có vận động nở hoa theo ảnh sáng: 

A. Hoa nghệ tây và hoa dạ hương. 

B. Hoa mười giờ và hoa quỳnh 

c. Họ hoa Cúc và hoa quỳnh 

D. Hoa nghệ tây và hoa tuylip 
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34. Mô tả nào dưới đây vè vận động thức ngủ của thục vật là không đúng: 

A. Là sự vận động cùa cơ quan thực vật theo nhịp ngày đêm. 

B. Là sự vận động cua cơ quan thực vật theo điều kiện ánh sáng, nhiệt 

độ cùa môi trường. 

c. Có thê đánh thức trạng thái ngu cùa cây băng hoocmôn thực vật auxin. 

D. Sứ dụng các chât kìm hãm thích hợp có thè kéo dài thời gian ngu 

cùa cây. 

35. Mô tả nào dưới dây về vận động thúc ngủ của thực vật là không đúng: 

A. Là sự vận động cùa cơ quan thực vật theo nhịp ngày đêm. 

B. Là sự vận động của cơ quan thực vật theo điều kiện ánh sáng, nhiệt 

độ cùa môi trường. 

c. Chi có thể đánh thức trạng thái ngủ của cây khi thay đôi chu ki 

ngày đêm bằng biện pháp nhân tạo. 

D. Sừ dụng các chất kim hãm thích hợp có thé kéo dài thời gian ngú 

của cây. 

36. Điều kiện chiểu sáng như thể nào sẽ giúp cây non mọc thẳng, lả xanh, 

cây khỏe: 

A. Chiếu sáng cố định theo một hướng. 

B. Chiếu sáng đồng đều theo hai hướng, 

c. Chiếu sáng theo nhiều hướng. 

D. Luôn luôn chiếu từ trên xuống. 

3 7. Hiện tượng ứng động không có ý nghĩa: 

A. Giúp cây phát triển theo nhịp sinh học. 

B. Giúp cây tăng cường quá trình trao đổi nước và cáe chất khoáng, 

c. Giúp cây thích nghi một cách đa dạng với những biển đôi của môi 

trường. 

D. Giúp cây tồn tại và phát triển với tốc độ nhanh. 

38. Nhũvg hiểu biết về hiện tượng ứng động được úng dụng trong thực tiễn 

nhằm: 

A. Điều khiển hoạt động nở hoa, đánh thức chồi ngủ. 

B. Thúc đẩy sự phát triển bộ rễ cùa cây giúp cây tăng trưởng nhanh, 

c. Diều khiển hình dạng cùa thân cây. 

D. Tiết kiệm nước và phân bón. 
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39. Hiện tượng ứng động khác với hướng động ở đặc điểm cơ bản nào? 

A. Không liên quan đến sự phân chia và lớn lên cùa các tế bào cùa cây. 

B. Sự vận động không theo chu kì. không có tính định hướng, 

c. Đáp ứng với những tác nhân kích thích không định hướng. 

D. Liên quan đến sự phân chia và tăng trưởng cùa các tế bào ờ một bộ 

phận cùa cây. 

B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 

BÀI 26 - 27: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 

1. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng cảm ứng ở dộng vật là không đủng: 

A. Cảm ứng ở cơ thế động vật đã có hệ thần kinh được gọi là phán xạ. 

B. Phản ứng cùa một bắp cơ tách rời khi bị kích thích thể hiện tính 

cảm ứng cùa các các tế bào cơ. 

c. Diễn ra chậm hơn so với ờ thực vật. 

D. Mức độ, tính chính xác của cảm ứng và hình thức càm ứng thay 

đổi tùy thuộc vào mức độ tổ chức của bộ phận tiếp nhận và phán 

ứng lại các kích thích. 

2. Phản xạ là: 

A. Phàn ứng của cơ thể với các kích thích bên trong cơ thể thông qua 

hệ thần kinh, cơ và các tuyến 

B. Phản ứng của cơ thể với các kích thích bên ngoài cơ thể thông qua 

hệ thần kinh, cơ và các tuyến 

c. Phản ứng của cơ thể với các kích thích bẽn ngoài hoặc bên trong 

cơ thể thông qua cung phản xạ 

D. Phản ứng của cơ thể với các kích thích bên ngoài hoặc bên trong 

cơ thể thòng qua hệ thần kinh và các hoocmôn 

3. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng cảm ứng ở động vật là không đủng: 

A. Cảm ứng ờ cơ the động vật đà có hệ thần kinh được gọi là phan xạ. 

B. Diễn ra nhanh hơn so với ờ thực vật. 

c. Phản ứng cùa một băp cơ tách rời khi bị kích thích thê hiện tính 

cảm ứng của các các tế bào cơ. 

D. Mức độ. tính chính xác của cam ứng và hình thức cảm ứng không 

có sự khác biệt lớn giữa các nhóm loài khác nhau. 
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í. Trình tự của cung phán xạ diễn rạ như sau: 

A. Bó phận tiếp nhận kích thích -> Bộ phận phân tích vả tống hựp 

thông tin -> Bộ phận phan hồi kích thích 

B. Bộ phận phán tích và tòng hạp thông tin -> Bộ phận tiếp nhận kích 

thích -> Bộ phận thực hiện phau ứng 

( Bộ phận tiếp nhận kích thích -ỳ Bộ phận phân tích và tổng họp 

thông tin -> Bộ phận thực hiện phan ứng 

D. Bộ phận thực hiện phân ứng -> Bộ phận tiep nhận kích thích -> 

Bộ phận phàn tích và tống hợp thông tin 

5. Mô tả nàn dưới dây về hiện tượng cảm ứng ở dộng vật là không đúng: 

A. Diễn ra nhanh htrn so với ơ thục vật. 

B. Mức độ, tinh chính xác của cám ứng và hình thức cám ứng tha\ 

đòi tùy thuộc vào mức độ tổ chức cùa bộ phận tiếp nhận và phan 

ứng lại các kích thích. 

c. Cảm ứng ớ cơ thê dộng vật dược gọi là phán xạ. 

D. Phan ứng cùa một bắp cơ tách rời khi bị kích thích thể hiện tính 

càm ứng cùa các các tế bào cơ. 

6. Mò tả nào dưới đây về hiện tượng cảm ứng ớ dộng vật là không đúng: 

A. Cám ứng ờ cơ thể động vật đã có hệ thần kinh được gọi là phản xạ. 

B. Phàn ứng cùa một bắp cơ tách rời khi bị kích thích là một biểu hiện 

cùa phản xạ. 

C. Diễn ra nhanh hơn so với ờ thực vật. 

D. Mức độ. tính chính xác cùa cám ứng và hình thức cảm ứng thay 

đôi tùy thuộc vào mức độ tổ chức cùa bộ phận tiếp nhận và phan 

ứng lại các kích thích. 

7. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng cảm ứng ở động vật là đúng: 

A. Diễn ra nhanh hơn so với ờ thực vật. 

B. Phản ứng cùa một bắp cơ tách rời khi bị kích thích là một biểu hiện 

cùa phán xạ. 

c. Cam ứng ờ cơ thể động vật được gọi là phán xạ. # 

D. Mức độ. tính chính xác của cám ứng và hình thức cảm ứng không 

có sự khác biệt lớn giữa các nhóm loài khác nhau. 

8. Mô tà nào dưới đây về hiện tượng cảm ứng ở động vật là đúng: 

A. Diễn ra chậm hơn so với ở thực vật. 
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B. Phàn ứng của một bắp cơ tách rời khi bị kích thích thể hiện tính 

cám ứng của các các tế bào cơ. 

c. Cảm ứng ờ cơ thề động vật được gọi là phàn xạ. 

D. Mức độ, tính chinh xác của cám ứng và hình thức cảm ứng không 

có sự khác biệt lớn giữa các nhóm loài khác nhau. 

9. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng cảm ứng ở động vật là đúng: 

A. Diễn ra chậm hơn so với ờ thực vặt. 

B. Phản ứng cúa một bấp cơ tách rời khi bị kích thích là một biểu hiện 

của phàn xạ. 

c. Cảm ứng ờ cơ thể động vật đã có hệ thần kinh được gọi là phản xạ. 

D. Mức độ. tính chính xác của càm ứng và hình thức cảm úng không 

có sự khác biệt lớn giữa các nhóm loài khác nhau. 

10. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng cảm ứng ở động vật là đúng: 

A. Diễn ra chậm hơn so với ở thực vật. 

B. Phản ứng của một bắp cơ tách ròi khi bị kích thích là một biểu hiện 

của phản xạ. 

c. Cảm úng ở cơ thể động vật được gọi là phàn xạ. 

D. Mức độ, tính chính xác của càm ứng và hình thức cảm ứng thay 

đổi tùy thuộc vào mức độ tổ chức của bộ phận tiếp nhận và phản 

ứng lại các kích thích. 

11. Cảm ứng ở cơ thể động vật đã có tổ chức thần kinh được gọi là: 

A. Phản xạ B. ứng động 

c. Nhịp sinh học D. Vận động cảm ứng 

12. Nhóm động vật nào chưa có tổ chức thần kinh? 

A. Ruột khoang B. Thúy tức 

c. Trùng biến hình D. Giun dẹp 

13. Trùng roi phản ứng lại các kích thích qua hình thức: 

A. Phàn xạ B. Hướng động c. ứng động D. Tính cảm ứng 

14. Nhóm động vật chưa có tổ chức thần kinh đáp ứng với các kích thích 

bằng cách: 

A. ửng dộng B. Tính cám ứng c. Phán xạ D. Hướng động 

15. Hiện tượng hướng động ở các động vật đơn bào xảy ra theo cơ chế: 

A. Chuyển ion K* ra khỏi không bào gây mất nước, giảm áp suất thẩm thấu. 

B. Thay đổi sức trương nước cùa tế bào. 

c. Chuyển trạng thái co rút cùa chất nguyên sinh 
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16. 

ĩ). Nhờ tập trung hoocmôn auxin trong tế bào ở phía đối lập với tác 

nhân kích thích. 

Mô tả nào dưới dây về hiện tượng cảm ứng ở động vật chưa có hệ 

thần kinh là khôn ẹ đúng: 

A. Co thể phàn ứng lại với kích thích bang hiện tượng hướng động. 

B. Hiện tượng hướng động thể hiện dưới hai hình thức hưởng động 

dương và hướng động âm. 

c. Cơ chế cùa hiện tượng cảm ứng là do thay đói trạng thái cùa chất 

ngu\ên sinh 

D. Các kích thích đã làm thay đôi sức trương nước cua tê bào tạo nên 

hiện tượng hướng động. 

17. Ở động vật đơn bào hiện tượng cảm ímg không thế hiện dưới dạng: 

A. Chuyển trạng thái co rút cua chát nguyên sinh. 

B. Phàn xạ. 

c. Hướng động. 

D. Chuyên động toàn bộ cơ thể. 

18. Mô tả nào dưới đây là không đúng: 

A. Tổ chức thần kinh chi có tư động vật đa bào. khi đã có sự phân hóa 

về tồ chức cơ thể. 

B. Tổ chức thần kinh có độ phức tạp tương ứng với mức tiến hóa cùa 

động vật. 

c. Hệ thần kinh giúp các phàn ứng diễn ra nhanh và chính xác hơn. 

D. Khả năng đáp ứng nhanh và chính xác cùa hệ thần kinh không phụ 
thuộc vào mức độ tiến hóa cùa tô chức thần kinh. 

19. Hệ thần kinh dạng lưới được thấy ở: 

A. Ruột khoang. B. Giun tròn, 

c. Thán mềm. D. Chân khớp. 

20. Thủy tức có hệ thần kinh: 

A. Dạng chuỗi hạch B. Dạng ống 

c. Dạng lưới D. Chưa có hệ thần kinh 

21. Đặc điểm cảm ứng ở động vật có hệ thần kình dạng lưới: 

A. Phản ứng nhanh và chính xác. 

B. Phản ứng chậm nhưng chính xác. 

c. Gây phàn ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng. 

D. Phàn ứng nhanh, định khu nhưng chưa chính xác. 
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22. Ở động vật có hệ thần kỉnh dạng lưới, khi bị kích thích hiện tượng 

cảm ứng thể hiện dưới dạng: 

A. Co ở phần cơ thể bị kích thích. 

B. Co toàn bộ cơ thể. 

c. Duỗi phần cơ thể bị kích thích 

D. Di chuyển tránh xa nguồn kích thích. 

23. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng lưới là không đúng: 

A. Bao gồm các hạch thần kinh liên kết với nhau. 

B. Các tế bào thần kinh có các nhánh liên kết với các tế bào biểu mô 

cơ hoặc các tế bào gai. 

c. Động vật có phàn ứng nhanh kịp thời nhưng chưa thật chính xác và 

tiêu tốn nhiều năng lượng. 

D. Kích thích íên bất kì điểm nào của cơ thể cũng gây phản ứng toàn thân. 

24. Ở động vật cỏ hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, hệ thần kinh được tồ 

chức như sau: 

A. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh, các hạch 

thần kinh được nối với nhau thành chuồi hạch nằm dọc phía bụng 

cùa cơ thể. 

B. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh, các hạch 

thần kinh được phân bố đều khắp cơ thề. 

C. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh, các hạch 

thần kinh được nối với nhau thành chuỗi hạch nằm dọc chiều dài 

cơ thể. 

D. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh, các hạch 

thần kinh được nối với nhau thành chuỗi hạch nằm dọc mặt lưng 

cùa cơ thể. 

25. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng lưới là không đúng: 

A. Bao gồm các tế bào cảm giác và tế bào thần kinh liên kết với nhau. 

B. Mỗi tế bào thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động ờ một 

vùng xác định cùa cơ thể. 

c. Động vật có phản ứng nhanh kịp thời nhưng chưa thật chính xác và 

tiêu tổn nhiều năng lượng. 

D. Kích thích lên bất kì điểm nào cùa cơ thể cũng gây phản ứng toàn 

thân. 
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26. (ĩ ngành chân khớp, phàn xạ diễn ru theo trật tự nào? 

A. Các giác quan tiếp nhận kích thích -> Các hạch thần kinh phân tích 

và tông hợp thông tin -> Các ca và nội quan thực hiện phàn ứng. 

B. Các té bào cảm giác tiếp nhận kích thích -> Các hạch thần kinh 

phân tích và tông hợp thông tin -> Các cơ và nội quan thực hiện 

phàn ứng. 

(’. Các giác quan tiếp nhận kích thích -> Các hạch thần kinh phân tích 

và tổng họp thông tin -> Các tế bào biẻu mô cơ hoặc các tế bào gai 

thực hiện phàn ứng. 

I). Các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích -ì 'hống lưới của các 

tế bào thần kinh phân tích và tổng họp tho».t Un -> Các cư và nội 

quan thực hiện phàn ứng. 

27. Mô tá nào dưới đây về hệ thần kinh dạng lưới là không đúng: 

A. Bao gồm các tế bào càm giác và tế bào thần kinh liên kết với nhau. 

B. Các tế bào thần kinh có các nhánh liên kết với các tế bào biểu mô 

cơ hoặc các tế bào gai. 

c. Động vật có phàn ứng chậm nhưng chính xác, ít tiêu tốn năng 

lượng. 

D. Kích thích lên bất kì điểm nào của cơ thể cũng gây phàn ứng toàn 

thân. 

28. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng lưới là không đúng: 

A. Bao gồm các tế bào cảm giác và tế bào thần kinh liên kếi với nhau. 

B. Các té bào thần kinh có các nhánh liên kết với các tế bào biểu mô 

cơ hoặc các tế bào gai. 

c. Động vật có phản ứng nhanh kịp thời nhưng chưa thật chính xác và 

tiêu tốn nhiều nâng lượng. 

D. Kích thích sẽ gây nên các phàn ứng định khu. 

29. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng lưới là đúng: 

A. Bao gồm các hạch thần kinh liên kết với nhau. 

B. Mồi tế bào thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động ở một 

vùng xác định cùa cơ thể. 

c. Kích thích lên bất kì điểm nào cùa cơ thể cũng gây phản ứng toàn thân. 

D. Động vật có phản ứng chậm nhưng chính xác, ít tiêu tốn năng lượng. 

30. Hệ thần kinh dạng ống gồm có: 

A. Hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. 
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B. Hệ thần kinh vận dộng và hệ thần kinh sinh dưỡng, 

c. Hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh đổi giao cảm. 

D. Não và tùy sống. 

31. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng lưới là đúng: 

A. Bao gồm các tế bào cảm giác và tế bào thần kinh liên kết với nhau. 

B. Mỗi tế bào thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động ớ một 

vùng xác định cùa cơ thề. 

c. Kích thích sẽ gây nên các phàn ứng định khu. 

D. Động vật có phán ứng chậm nhưng chính xác, ít tiêu tốn nàng 

lượng. 

32. Não bộ của động vật có xương sống gồm có: 

A. Bán cầu đại não. tiểu não. hành não. 

B. Bán cầu đại não. não trung gian, tiểu não, hành não. 

c. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiều não, hành não. 

D. Não trung gĩan, não giữa, tiểu não, hành não. 

33. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng lưới là đúng: 

A. Bao gồm các hạch thần kinh liên kết với nhau. 

B. Mỗi tế bào thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động ờ một 

vùng xác định của cơ thể. 

c. Kích thích sẽ gây nên các phán ứng định khu. 

D. Động vật có phàn ứog nhanh kịp thời.nhưng chưa thật chính xác và 

tiêu ton nhiều năng lượng. 

34. Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, phần não 

ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiến 

hoạt động song của cơ thế là: 

A. Hành não. B. Tùy sống. c. Bán cầu đại não. D. Tiểu não 

35. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng lưới là đúng: 

V Bao gom các tế bào cảm giác và te bào thần kinh liên ket với nhau. 

B. Mỗi tế bào thân kinh là một trung tâm diêu khiên hoạt động ở một 

vùng xác định cùa cơ thè 

c. Kích thích sẽ gây nên các phản ứng dịnh khu. 

D. Động vật có phản ứng chậm nhưng chính xác. it tiêu ton nàng 

lượng. 

36. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được gặp ở ngành: 

A. Giun B. Thân mèm 



c. Chân khớp í). Tất cá đều đúng. 

37. Mó tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng chuỗi hạch của ngành giun 

ỉ à không dũng: 

A. Có phàn ứng định khu và hoàn toàn chính xác. 

B. Mỗi hạch thân kinh là một vùng trung tàm điều khiên hoạt động ờ 
một vùng xác định cùa cư thê. 

c. Các tế bào thân kinh tập trung thành dạng chuỗi hạch thần kinh 

bụng (chuồi hạch bậc thang). 

D. Tiết kiệm được năng lượng truyền xung thân kinh so với hệ than 

kinh dạng lưới. 

38. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kỉnh dạng ống là không đúng: 

A. Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế bào thần kinh ngày càng ít đi 

nhưng kích thước lớn dân. 

B. Cùng với sự tiến hóa, sự liên kèt và phối hợp hoạt động cua các tê 

bào thần kinh ngày càng phức tạp và hoàn thiện. 

c. Bán cầu đại não ngày càng phát triên và đóng vai trò quan trọng 

trong điều khiển các hoạt động của cơ thè. 

D. Đầu trước cùa ống phát triền mạnh thành não bộ. phần sau hình 

thành tủy sống. 

39. Mô tả nào dưới dây về hệ thần kinh dọng ống là không đúng: 

A. Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế báo thần kinh ngày càng lớn. 

B. Cùng với sự tiến hóa, các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các 

hạch thằn kinh dọc theo cơ thẻ 

c. Bán câu đại não ngày càng phát triẻn và đóng vai tro quan trọng 

trong điều khiển các hoạt động của cơ thê. 

D. Đầu trước cùa ống phát triển mạnh thành não bộ, phẩn sau hình 

thành tùy sống. 

40. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ong là không đúng: 

A. Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế bào thần kinh ngày càng lớn. 

B. Cùng với sự tiến hóa, sự liên kết và phối hợp hoạt động cùa các tế 
bào thần kinh ngày càng phức tạp và hoàn thiện. 

c. Hành não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong 

điều khiển các hoạt động của cơ thể. 

D. Đầu trước cùa ống phát triển mạnh thành não bộ, phần sau hình 

thành tủy sống. 
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41. Mô tả nào dưới đây vê hệ thần kinh dạng ống là không dúng: 

A. Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế bào thần kinh ngày càng lớn 

B. Cùng với sự tiến hóa, sự liên kết và phối họp hoạt động cùa các tế 
bào thần kinh ngày càng phức tạp và hoàn thiện. 

c. Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng 

trong điều khiển các hoạt động của cơ thê. 

D. Đầu trước cua ống phát triển mạnh thành hệ thần kinh vận dộng, 

phần sau hình thành hệ thần kinh sinh dưỡng. 

42. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng chuỗi hạch của ngành giun 

là không đúng: 

A. Có phản ứng định khu nhưng chưa hoàn toàn chính xác. 

B. Mỗi hạch thần kinh là một vùng trung tâm điều khiển hoạt động 

cùa toàn bộ cơ thể. 

c. Các tế bào thần kinh tập trung thành dạng chuỗi hạch thần kinh 

bụng (chuồi hạch bậc thang). 

D. Tiết kiệm được năng lượng truyền xung thần kinh so với hệ thần 

kinh dạng lưới. 

43. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng chuỗi hạch của ngành giun 

là không đúng: 

A. Có phản ứng định khu nhưng chưa hoàn toàn chính xác. 

B. Mồi hạch thần kinh là một vùng trung tâm điều khiển hoạt động ở 
một vùng xác định cùa cơ thể. 

c. Các tế bào thần kinh tập trung thành dạng thần kinh hạch gồm 

hạch não, hạch ngực và hạch bụng. 

D. Tiết kiệm được nàng lượng truyền xung thần kinh so với hệ thần 

kinh dạng lưới. 

44. Ở thủy tức, phản xạ đã diễn ra theo thứ tự: 

A. Tế bào cảm giác -> Mạng lưới thần kinh -> Tế bào biểu mô cơ. 

B. Mạng lưới thần kinh -> Te bào càm giác -> Tế bào biểu mô cơ. 

c. Te bào thần kinh -> Mạng lưới thần kinh -) Te bào biểu mô cơ. 

D. Tế bào biểu mô cơ -> Mạng lưới thần kinh -> Tế bào câm giác. 

45. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng chuỗi hạch cùa ngành giun 

là không đúng: 

A. Có phàn ứng định khu nhưng chưa hoàn toàn chính xác. 



B. Mồi hạch thần kinh là một vùng trung tâm điều khiển hoạt động ớ 
một vùng xác định cua cơ thè. 

c. Các tế bào thần kinh tập trung thành dạng chuỗi hạch thẩn kinh 

bụng (chuỗi hạch bậc thang). 

1). Ton nhiều năng lượng truyền xung thần kinh hơn so với hệ thần 

kinh dạng lưới. 

46. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng chuỗi hạch cùa ngành giun 

là dũng: 

A. Có phán ứng định khu nhưng chưa hoàn toàn chính xác. 

B. Mồi hạch than kinh là một vùng trung tàm điều khiên hoạt động 

của toàn bộ cơ thế. 

c Các tế bào thần kinh tập trung thành dạng thần kinh hạch gồm 

hạch não. hạch ngực và hạch bụng. 

D. Tiết kiệm được năng lượng truyền xung thần kinh so với hệ thần 

kinh dạng lưới. 

47. Mô tả nào dưới dây về hệ thần kinh dạng chuỗi hạch của ngành giun 

là đúng: 

A. Có phàn ứng định khu và hoàn toàn chính xác. 

B. Mỗi hạch thần kinh là một vùng trung tâm điều khiển hoạt dộng ở 
một vùng xác định cùa cơ thể. 

c. Các tế bào thần kinh tập trung thành dạng thần kinh hạch gồm 

hạch não. hạch ngực và hạch bụng. 

D. Tiết kiệm được năng lượng truyền xung thần kinh so với hệ thần 

kinh dạng lưới. 

48. Mô tả nào dưới đây vé hệ thẩn kinh dạng chuỗi hạch của ngành giun 

ỉà đúng: 

A. Có phán ứng định khu và hoàn toàn chính xác. 

B Mỗi hạch thần kinh là một vùng trung tâm điều khiên hoạt động 

cùa toàn bộ cơ thề. 

c Các tế bào thẩn kinh tập trung thành dạng chuỗi hạch thần kinh 

bụng (chuỗi hạch bậc thang). 

D Tốn nhiều năng lượng truyền xung thần kinh hơn so với hệ thần 

kinh dạng lưới. 

49. Mô tả nào dưới dây về hệ thản kinh dạng chuỗi hạch của ngành giun 

là dũng: 

A Có phán ứng định khu và hoàn toàn chính xác. 
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B. Mỗi hạch thần kinh là một vùng trung tâm điều khiên hoạt động 

cùa toàn bô cơ thề. 

c. Các tế bào thần kinh tập trung thành dạng thần kinh hạch gồm 

hạch não, hạch ngực và hạch bụng. 

D. Tốn nhiều năng lượng truyền xung thần kinh hơn so với hệ thần 

kinh dạng lưới. 

50. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng chuỗi hạch của ngành thần 

mềm và chân khớp là không đúng: 

A. Hệ thần kinh tập trung thành dạng thẩn kinh hạch gồm hạch não, 

hạch ngực và hạch bụng. 

B. Có hạch não đặc biệt phát triển, liên hệ với sự phát triển vả phân 

hóa của các giác quan. 

c. Hạch não tiếp nhận kích thích từ các giác quan và điều khiển các 

hoạt động phức tạp của cơ thể chính xác hơn. 

D. Các tế bào tập trung thành dạng chuỗi hạch thần kinh bụng có não 

ờ đầu, từ đó phát đi hai chuồi hạch thần kinh bụng. 

51. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng chuôi hạch của ngành thần 

mềm và chân khớp là không đúng: 

A. Hệ thần kinh tập trung thành dạng thần kinh hạch gồm hạch não, 

hạch ngực và hạch bụng. 

B. Có hạch não đặc biệt phát triển, liên hệ với sự phát triển và phân 

hóa của các giác quan. 

c. Gây phàn ứng toàn thân và tiêu hao nhiều năng lượng 

D. Hạch não tiếp nhận kích thích từ các giác quan và điều khiển các 

hoạt động phức tạp cùa cơ thể chính xác hơn. 

52. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng chuỗi hạch của ngành thần 

mềm và chân khớp là không đúng: 

A. Hệ thần kinh tập trung thành dạng thẩn kinh hạch gồm hạch não. 

hạch ngực và hạch bụng. 

B. Có hạch não đặc biệt phát triển, liên hệ với sự phát triển và phân 

hóa của các giác quan. 

c. Hạch não tiếp nhận kích thích từ các giác quan và điều khiển các 

hoạt động phức tạp của cơ thể chính xác hơn. 

D. Hệ thần kinh được hình thành từ lá phôi ngoài. 
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53. Nhận (tịnh nào (tưới dây là không dùng: 

A. Càng lên cao trong bậc thang tiên hóa. càu tạo cùa cơ thê càng 

phân hóa, tò chức thân kinh càng hoàn thiện. 

B. Hệ thần kinh phát triển theo hướng: từ chỗ không có hệ thân kinh 

đến hệ thần kinh dạng lưới rồi đen hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và 

cuối cùng là hệ thân kinh dạng ống. 

c. Tổ chức thần kinh càng tiến hóa thì phàn ứng cùa cơ thể ngày càng 

có tính định khu. ít tiêu tốn năng lượng, 

D. Ớ động vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng cám ứng được thực hiện 

qua cơ chế phản xạ 
54. ơ ngành thân mềm, hạch tiếp nhận kích thích từ các giác quan và 

điều khiên các hoạt động phức tạp cùa cơ thể chính xác hơn là: 

A. Hạch ngực B. Hạch bụng 

c. 1 lạch não D. Chuỗi hạch bậc thang 

55. Nhận định nào dưới đây là không đúng: 

A. Càng lên cao trong bậc thang tiến hóa. cấu tạo cùa cơ thể càng 

phân hóa nhưng tổ chức thần kinh không thay đổi. 

B. Hệ thần kinh phát triên theo hướng: từ chồ không có hệ thần kinh 

đến hệ thần 1 «ih dạng lưới rồi đến hệ thần kinh dạng chuồi hạch và 

cuối Cung là hệ thằn kinh dạng ong. 

c. Tổ chức thần kinh càng tiến hóa thì phàn ứng của cơ thể ngày càng 

chính xác, đám bảo cho cơ thể thích nghi cao với điều kiện môi trường. 

D. Ờ động vật dã cỏ hệ thần kinh, hiện tượng cảm ứng được thực hiện 
qua cơ chế phán xạ 

56. Nhận dịnlt nào dưới đây là không đúng: 

A. Càng lên cao trong bậc thang tiến hóa, cấu tạo của cơ thể càng 

phân hóa, tô chúc thân kinh càng hoàn thiện. 

B. Hệ thần kinh phát triền theo hướng: từ chồ không có hệ thần kinh 

đến hệ thần kinh dạng chuỗi hạch rồi đến hệ thần kinh dạng lưới và 
cuối cùng là hệ thẩn kinh dạng ống. 

c. Tồ chức thần kinh càng tiến hóa thì phàn ứng của cơ thể ngày càng 

chính xác, đảm báo cho cơ thể thích nghi cao với điều kiện môi 
trường. 

D Ờ dộng vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng cảm ứng được thực hiện 

qua cơ chế phán xạ 
57. Ở côn trùng, hạch thần kinh phát triển nhất là: 
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A. Hạch bụng. B. Hạch ngực. c. Hạch lưng. D. Hạch nào. 

58. Nhận định nào dưới đây là kltông đúng: 

A. Càng lên cao trong bậc thang tiến hóa, cấu tạo của cơ thể càng 

phân hóa. tổ chức thần kinh càng hoàn thiện. 

B. Hệ thần kinh phát triền theo hướng: từ chồ không có hệ thân kinh 

đến hệ thần kinh dạng lưới rồi đến hệ thần kinh dạng chuồi hạch và 

cuối cùng là hệ thần kinh dạng ống. 

c. Tổ chức thần kinh càng tiến hóa thì phàn ứng cùa cơ thể ngay càng 

chính xác, đàm bảo cho cơ thê thích nghi cao với điều kiện môi 

trường. 

D. Ở động vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng cảm ứng được thưc hiện 

qua cơ chế ứng động 

59. Nhận định nào dưới đây là đúng: 

A. Càng lên cao trong bậc thang tiến hóa. cấu tạo của cơ thể càng 

phân hóa, tồ chức thần kinh càng hoàn thiện. 

B. Hệ thần kinh phát triển theo hướng: từ chỗ không có hệ thán kinh 

đến hệ thần kinh dạng chuỗi hạch rồi đến hệ thần kinh dạng lưiới và 

cuối cùng là hệ thần kinh dạng ống. 

c. Tổ chức thần kinh càng ít tiến hóa thỉ phản ứng của cơ thể ngày 

càng có tính định khu, ít tiêu tốn năng lượng. 

D. Ờ động vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng cảm ứng được thưc hiện 

qua cơ chế ứng động 

60. Nhận định nào dưới đây là đúng: 

A. Càng lên cao trong bậc thang tiến hóa, cấu tạo của cơ thể càng 

phân hóa nhưng tồ chức thần kinh không thay đổi. 

B. 'Hệ thần kinh phát triển theo hướng: từ chỗ không có hệ thản kinh 

đến hộ thần kinh dạng lưới rồi đến hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và 

cuối cùng là hệ thần kinh dạng ống. 

c. Tổ chức thần kinh càng ít tiến hóa thì phản ứng của cơ thể ngày 

càng có tính định khu. ít tiêu tốn năng lượng. 

D. Ờ động vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng cảm ứng dược thưc hiện 

qua cơ chế ứng động 

61. Nhận định nào dưới đây là dứng: 

A. Càng lên cao trong bậc thang tiến hóa. cấu tạo cùa cơ thề cảng 

phân hóa nhưng tố chức thần kinh không thay đồi. 
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B Hộ thần kinh phát triên theo hướng: từ chồ không có hệ thần kinh 

dẽn hệ than kinh dạng chuồi hạch roi den hệ thân kinh dạng lưới và 

cuối cùng là hệ thần kinh dang ồng. 

c. Tô chức thân kinh càng tiên hóa thì phán ứng cùa cơ thê ngày càng 

chính xác. đàm hao cho cơ thó thích nghi cao với diêu kiện môi 

trường. 

D. Ở dộng vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng câm ứng được thực hiện 

qua cơ chế ứng dộng 

62. Nhận định nào dưới dây là dũng: 

A. Càng lên cao trong bậc thang tiến hóa. cẩu tạo cúa cơ thê càng 

phân hóa nhưng tô chức thân kinh không thay đôi. 

B. Hệ thần kinh phát triền theo hướng: từ chồ không có hệ thần kinh 

dên hệ than kinh dạng chuôi hạch rỏi đèn hệ thân kinh dạng lưới và 

cuối cùng là hệ thần kinh dạng ong. 

c. Tô chức thần kinh càng ít tiến hóa thì phàn ứng của cơ thê ngày 

càng có tính định khu. ít tiêu tốn năng lượng. 

1). Ở động vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng cảm ímg được thực hiện 

qua cơ che phàn xạ 

63. Động vật nào dưới dây có hệ thần kinh dạng ong là: 

A. Bò sát B. Mực ống c. Đĩa D. Châu chấu 

64. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ổng là đúng: 

A. Đầu trước của ống phát triển mạnh thành hệ thần kinh vận động, 

phần sau hình thành hộ than kinh sinh dưỡng. 

B. Hành não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong 

điều khiến các hoạt động cùa cơ thể. 

c. Cùng với sự tiến hóa. số lượng tế bào thần kinh ngày càng ít đi 

nhưng kích thước lớn dẩn. 

1). Dầu trước của ống phát triền mạnh thành não bộ, phần sau hình 

thành tủy sống. 

65. Mô tả nào dưới dây về hệ thần kinh dạng ống là đúng: 

A. Đầu trước của ống phát triển mạnh thành hệ thần kinh vận động, 

phần sau hình thành hệ thần kinh sinh dưỡng, 

B. Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế bào thần kinh ngày càng lớn. 

c. Cùng với sự tiên hóa. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các 

hạch thần kinh dọc theo cơ thể. 
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D. Tiểu não ngày càng phát triển và đóng vai tro quan trọng trong 

điều khiển các hoạt động cùa cơ thế. 

66. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ống là đúng: 

A. Đầu trước cùa ống phát triền mạnh thành hệ thần kinh vận động, 

phần sau hình thành hệ thần kinh sinh dưỡng. 

B. Cùng với sự tiến hóa, các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các 

hạch thần kinh dọc theo cơ the. 

c. Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế bào thần kinh ngày càng ít đi 

nhưng kích thước lớn dần. 

D. Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng 

trong điều khiển các hoạt động cùa cơ thể. 

ổ 7. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ống là đúng: 

A. Đầu trước cùa ống phát triển mạnh thành hệ thần kinh vận động, 

phần sau hình thành hệ thần kinh sinh dưỡng. 

B. Cùng với sự tiến hóa, các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các 

hạch thần kinh dọc theo cơ thể. 

c. Não giữa ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong 

điều khiển các hoạt động của cơ thế. 

D. Não bộ hoàn thiện dần trong quá trình tiến hóa và chia làm 5 phần 

với chức năng khac nhau. 

68. Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động của: 

A. Cơ tim. B. Cơ vân. c. Cơ trơn. D. Các tuyến. 

69. Ở động vật có hệ thần kinh dạng ống, Hệ thần kinh nào điều khiển 

và điều hòa hoạt động của các nội quan: 

A. Hệ thần kinh vận động. B. Hệ thần kinh giao cảm. 

c. Hệ thần kinh đối giao cảm. D. Hệ thần kinh sinh dưỡng. 

70. Phản xạ không điểu kiện là loại phản xạ không có đặc điềm nào 

dưới đây: 

A. Được điều khiến bới vỏ bán cầu đại não. 

B. Cỏ tính chất chủng loài và di truyền được. 

c. Mang tính bẩm sinh và bền vững. 

D. Có biểu hiện tương ứng với kích thích. 

71. Phản xạ không điều kiện tà loại phản xạ không có dặc diểm nào 

dưới đây: 

A. Được điều khiển bời các bộ phận thần kinh nầm dưới vò bán tầu 

đại não. 

B. Có tính chất chúng loài và không di truyền. 
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('. Mang tính bám sinh và bền vững. 

I). Cỏ biêu hiện tương ứng với kích thích. 

72. Phản xạ không diều kiện là loại phản xạ không có dặc diêm nào 

'lưới dây: 

A Dược diêu khiên bơi các bộ phận thản Kinh nằm dưới võ bán cầu 

dụi nào. 

H. Cỏ tinh chat chung loài và li truyền dược, 

c. Mang tính bẩm sinh và it bền vững. 

1). Có biêu hiện tương ứng với kích thích. 

73. Phán xạ không điểu kiện là loại phản xạ không có đặc điểm nào 

dưới đây: 

A. Được điều khiến bới các bộ phận thần kinh nằm dưới võ bán cầu 

dại não. 

B. Có tính chất chủng loài và di truyền được, 

c. Mang tính bẩm sinh và bền vững. 

D. Có biếu hiện không tương ứng với kích thích. 

74. Phán xạ không điểu kiện là loại phản xạ có đặc điếm nào dưới dây: 

\. Được điều khiển bời các bộ phận thần kinh nàm dưới võ bán cầu 

dại nào. 

B. Mang tính bám sinh và ít bền vững. 

(’. Có tính chất chùng loài và không di truyền. 

D. Có biếu hiện không tương ứng với kích thích. 

75. Phản xạ không điều kiện là loại phàn xạ có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Được điêu khiển bởi tủy sổng. 

B. Mang tinh bẩm smh và bền vững. 

c. Cỏ tính chất chùng loài và không di truyền. 

D. Có biểu hiện không tương ứng với kích thích. 

76. Phản xạ không điểu kiện là loại phản xạ cỏ đặc điểm nào dưới đây: 

A. Được điều khiển bởi vò bán cầu đại não. 

B. Mang tinh bẩm sinh và ít ben vững, 

c. Có tính chất chùng loài và di truyền. 

D. Có biêu hiện khóng tương ừng với kích thích. 

77. Phản xạ không diều kiện là loại phản xạ có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Dược điều khiển bời vỏ bán cầu dại não. 

B. Mang tính bẩm sinh và ít bển vừng. 
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c. Có tính chât chủng loài và không di truyền. 

D. Có biểu hiện ương ứng với kích thích. 

78. Phản xạ cỏ điều kiện là loại phản xạ không có độc điếm nào dưới dây: 

A. Do bẩm sinh, được hình thành không qua quá trình tập luyện. 

B. Được điều khiển bởi vỏ bán cầu đại não. 

c. Có tính cá thể và không di truyền. 

D. Có sổ lượng lớn hơn loại phàn xạ không có điều kiện. 

79. Phản xạ có điều kiện là toại phản xạ không có đặc điểm nào dưới 

đây: 

A. Được hình thành trong quá trình sống và không có tính bền vững. 

B. Được điều khiển bởi tủy sống. 

c. Có tính cá thề và không di truyền. 

D. Có số lượng lớn hơn loại phản xạ không có điều kiện. 

80. Phản xạ có điều kiện là loại phản xạ không có đặc điểm nào dưới 

đây: 

A. Được hình thành trong quá trình sống và không có tính bền vững. 

B. Được điều khiển bời vỏ bán cầu đại não. 

c. Có tính chủng loại và di truyền được. 

D. Có số lượng lớn hơn loại phản xạ không có điều kiện. 

81. Phản xạ có điều kiện là loại phản xạ không có đặc điểm nào dưới 

đây: 

A. Được hình thành trong quá trình sống và không có tính bền vững. 

B. Được điều khiển bời vỏ bán cầu đại não. 

c. Có tính cá thể và không di truyền. 

D. Có số lượng ít hơn loại phản xạ không có điều kiện. 

82. Phản xạ cỏ điều kiện là loại phản xạ có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Được điều khiển bởi vỏ bán cầu đại não. 

B. Có tính chủng loại và di truyền được. 

c. Do bẩm sinh, được hình thành không qua quá trình tập luyện. 

D. Có số lượng ít hơn loại phản xạ không có điều kiện. 

83. Phản xạ có điều kiện là loại phản xạ có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Được điều khiển bởi phần dưới vò bán cầu đại não. 

B. Có tính chủng loại và không di truyền được. 

c. Do bẩm sinh, được hình thành không qua quá trình tập luyện. 

D. Có số lượng h hơn loại phản xạ không có điều kiện. 
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84. Phán xạ có điều kiện là loại phan xạ có dặc diểnx nào dưới dây: 

A. Được diêu khiên bởi tuy sông. 

B. Cỏ tính chùng loại và di truyền dược. 

c. Không phải bâm sinh, dược hình thành thông qua quá trình tập 

luyện. 

D. Cỏ số lượng ít hom loại phan xạ không có điều kiện. 

85. Phán xạ có diêu kiện là loại phản xạ có dặc diêm nào dưới dây: 

A. Dược điều khiển bởi túy sống. 

B. Có tính chúng loại và di truyền dược. 

c. Do bấm sinh, được hình thành không qua quá trình tập luyện. 

D. Có số lượng nhiều hơn loại phan xạ không có điều kiện. 

86. Ngành dộng vật nào dưới đây có hệ thần kinh khác với các ngành 

còn lại: 

A. Chân khớp. B. Thân mềm. c. Giun. D. Ruột khoang. 

87. Bộ phận nào dưới đây của hệ thần kinh trung ương được xem là 

trung khu của các phán xạ có diều kiện: 

A. Vò bán cầu đại não. B. Tùy sống, 

c. Não giữa. D. Hành não. 

88. Nội dung nào dưới dây là dúng: 

A. Ở hệ thần kinh dạng lưới, các tế bào thần kinh tập trung thành các 

hạch nối với nhau thành dạng lưới. 

B. Ỏ hệ thần kinh dạng ống, hệ thần kinh sinh dưỡng thuộc hệ thần 

kinh vận động. 

c. 0 hệ thần kinh dạng chuồi hạch, hạch bụng là hạch phát triển nhất. 

D. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch chuyên hóa cao hơn so với hệ thần 

kinh dạng lưới. 

89. Ớ dộng vật có xương song, hệ thần kinh dạng ổng năm ở: 

A. Phía bụng. B. Phía ngực. c. Phía lưng. D. Phía đầu. 

90. Hệ thần kinh dạng ổng có nguồn gốc từ: 

A. Lá phôi trong. B. Lá phôi giữa, 

c. Lá phôi ngoài. D. Cả ba lá phôi. 

91. Mô tả nào dưới đây về phản xạ là không đúng: 

A. Phan xạ là thuộc tính cơ bản cùa mọi cơ thể sinh vật. 

B. Cấu tạo của hệ thần kinh càng phức tạp thì số lượng phán xạ càng 

nhiều và càng chính xác. 
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c. Bên cạnh các phán xạ không có điều kiện còn hình thành các phàn 

xạ có điều kiện qua trong quá trình sống. 

D. Cấu tạo cùa hệ thần kinh càng phức tạp càng tiêu phí ít năng l ượng 

và số norron tham gia vào cung phản xạ càng nhiều. 

92. Mô tả nào dưới đây về phản xạ là không đủng: 

A. Phàn xạ là thuộc tính cơ bán của mọi cơ thể có hệ thần kinh. 

B. Cấu tạo cùa hệ thần kinh càng phức tạp thì số lượng phàn xạ không 

có điều kiện càng nhiều và càng chính xác. 

c. Bên cạnh các phản xạ không có điều kiện còn hình thành các phàn 

xạ có điều kiện qua trong quá trình sống. 

D. Cấu tạo cùa hệ thần kinh càng phức tạp càng tiêu phí ít nãng 1 ượng 

và số nơron tham gia vào cung phản xạ càng nhiều. 

93. Mô tả nào dưới đây về phản xạ là không đúng: 

A. Phản xạ là thuộc tính cơ bản cùa mọi cơ thể có hệ thần kinh. 

B. Cấu tạo của hệ thần kinh càng phức tạp thì số lượng phản xạ càng 

nhiều và càng chính xác. 

c. Bên cạnh các phản xạ có điều kiện còn hình thành các phan xạ 
không có điều kiện qua trong quá trình sống. 

D. Cấu tạo của hệ thần kinh càng phức tạp càng tiêu phí ít năng 1 ượng 
và số nơron tham gia vào cung phản xạ càhg nhiều. 

94. Mô tả nào dưới đây về phản xạ là không đúng: 

A. Phản xạ là thuộc tính cơ bản của mọi cơ thể có hệ thần kinh. 

B. Cấu tạo của hệ thần kinh càng phức tạp thì số lượng phản xạ càng 
nhiều và càng chính xác. 

C. Bên cạnh các phản xạ không có điều kiện còn hình thành các phản 
xạ có diều kiện qua trong quá trình sống. 

D. Cấu tạo cùa hệ thần kinh càng phức tạp càng tiêu phí nhiềù nấng 
lượng và sổ nơron tham gia vào cung phản xạ ít. 

95. Động vật nào dưới dãy cỏ hệ thần kinh dạng ổng: 

A. Trùng roi. B. Giun. c. Thủy tức D. Éch nhái 

96. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh của thủy tức là đúng: 

A. Chưa có hệ thần kinh. 

B. Có hệ thần kinh hình ống. 

c. Có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. 

D. Có hệ thần kinh dạng lưới 

Sữ£3c& 
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BAI 28: ĐIỆN THẺ NGHỈ VÀ ĐIỆN THE HOẠT ĐỘNG 

/. Mô tả nào dưới đây về trạng tliái nghi của tế bào là không đúng 

A. Sự hoạt động cùa bơm Na4/Kf giúp dưa các ion Na+ từ ngoài vào 

trong tế bào và các ion K+ đi theo hướng ngược lại. 

B. Bên trong tế bào có điện tích âm hơn so với bên ngoài màng. 

c Màng tế bào không thấm với Na+ nhưng có tính thấm chọn lọc đối 

với ion K+. 

D. Các anion bị giữ lại bên trong tế bào đã tạo nên lực hút tĩnh điện 

với các cation, nên ion K+ không đi xa khỏi màng và không dễ đi 

ra ngoài tế bào. 

2. Cấu trúc thần kinh nào dưới đây được bọc bởi miêlin ? 

A. Các sợi thần kinh sinh dưỡng. 

B. Các sợi thần kinh vận động. 

C. Tủy sống. 

D. Các trung khu thần kinh trên não. 

3. Sợi thần kinh không có bao miêlin được gặp ở: 

A. Các sợi thần kinh giao cảm. 

B. Các sợi thần kinh phó giao cảm. 

c. Các sợi thần kinh vận động. 

D. A và B đúng. 

4. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh không có bao miêlin là không đúng: 

A. Xung thần kinh sau khi xuất hiện sẽ chạy dọc trên sợi thần kinh 

B. Xung thần kinh sẽ kích thích làm thay đổi tính thấm của vùng 

màng kế tiếp và làm xuất hiện xung thần kinh tiếp theo. 

c. Nếu kích thích ờ giữa sợi thần kinh thì xung thần kinh truyền đi 

theo cà hai chiều kể từ điềm xuất phát. 

D. Nơi điện thế hoạt động vừa xuất hiện, màng đang ờ vào giai đoạn 

ươ tuyệt đối nên không tiếp nhận kích thích. 

5. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thằn kinh trên 

sợi thần kinh không có bao miêlin là không đúng: 

A. Nếu kích thích ở giữa sợi thần kinh thi xung thần kinh truyền đi 

theo cả hai chiều kể từ điềm xuất phát. 
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u. KUI u.yn U1C nuại uụng vua xuai niẹn, mang đang ờ vào giai đoạn 

trơ tuyệt đối nên không tiếp nhận kích thích. 

c. Xung thần kinh không chạy trên sợi thần kinh sau khi xuất hiện 

D. Xung thần kinh sẽ kích thích nhưng không làm thay đồi tính thám 

cùa vùng màng kế tiếp để làm xuất hiện xung thần kinh tiếp theo. 

6. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh không có bao ntiêlin là không đúng: 

A. Xung thần kinh sẽ kích thích làm thay đổi tính thấm của vùng 

màng kế tiếp và làm xuất hiện xung thần kinh tiếp theo. 

B. Xung thần kinh không chạy dọc ưên sợi thần kinh sau khi xuất hiện 

c. Nếu kích thích ờ giữa sợi thần kinh thì xung thần kinh truyén cũng 

chỉ đi theo một chiều từ điểm xuất phát đến tế bào đích. 

D. Nơi điện thế hoạt động vừa xuất hiện, màng đang ở vào giai đoạn 

trơ tuyệt đối nên không tiếp nhận kích thích. 

7. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh không có bao ntiêlin là không đúng: 

A. Xung thần kinh sau khi xuất hiện sẽ không chạy dọc trên sợi thần kinh. 

B. Xung thần kinh sẽ kích thích làm thay đổi tính thấm của vùng 

màng kế tiếp và làm xuất hiện xung thần kinh tiếp theo. 

c. Nếu kích thích ờ giữa sợi thần kinh thì xung thần kinh truyền đi 

theo cả hai chiều kể từ điểm xuất phát. 

D. Nơi điện thế hoạt động vừa xuất hiện, màng sẽ ở vào giai đoạn 

kích thích nên sẵn sàng tiếp nhận kích thích. 

8. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh không có bao ntiêỉin là đúng: 

A. Nếu kích thích ở giữa sợi thần kinh thi xung thần kinh truyền cũng 

chì đi theo một chiều từ điểm xuất phát đến té bào đích. 

B. Nơi điện thế hoạt động vừa xuất hiện, màng sẽ ở vào giai đoạn 

kích thích nên sằn sàng tiếp nhận kích thích. 

c. Xung thần kinh không chạy dọc sợi thần kinh sau khi xuất hiện 

D. Xung thần kinh sẽ kích thích nhưng không làm thay đổi tính thẩm 

của vùng màng kế tiếp để làm xuất hiện xung thần kinh tiếp theo. 

9. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thản kui/t trên 

sợi thần kinh không có bao miêlìn là đúng: 

A. Xung thần kinh sau khi xuất hiện sẽ chạy dọc trên sợi thần xinh 
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B. Xung thần kinh sẽ kích thích nhưng không làm thay đồi tính thấm 

của vùng màng kế tiếp để làm xuất hiện xung thần kinh tiếp theo. 

c. Nêu kích thích ở giữa sợi thần kinh thì xung thân kinh truyên cũng 

chi đi theo một chiều từ điểm xuất phát đến tế bào đích. 

D. Nơi điện thế hoạt động vừa xuất hiện, màng đang ở vào giai đoạn 

trơ tuyệt đối nên không tiếp nhận kích thích. 

10. Nhận định nào dưới dây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh không có bao miêlin là đúng: 

A. Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện theo lối “nhảy cóc’’. 

B. Hình thức truyền xung liên tục giúp tiết kiệm năng lượng cung cấp 

cho hoạt động cùa bơm Na+/K\ 

c. Neu kích thích ờ giữa sợi thần kinh thì xung thần kinh truyền đi 

theo cà hai chiều kể từ điềm xuất phát. 

D. Sự lan truyền xung thần kinh ở sợi thần kinh không có bao mièlin 

V diễn ra nhanh hom rât nhiều so với ờ sợi thần kinh có miêlin. 

11. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh không có bao miêlỉn là đúng: 

A. Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện theo lối “nhảy cóc”. 

B. Hình thức truyền xung liên tục giúp tiết kiệm năng lượng cung cấp 

cho hoạt động của bơm Na+/K+. 

c. Nểu kích thích ờ giữa sợi thần kinh thì xung thần kinh truyền cũng 

chi đi theo một chiều từ điểm xuất phát đến tế bào đích. 

D. Sự lan truyền xiung thần kinh ở sợi thần kinh không có bao mièlin 

diễn ra chậm hơm rất nhiều so với ở sợi thần kinh có miêlin. 

12. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh có bao miêlin là không đúng: 

A. Sự lan truyền xung thần kinh diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với ở 
sợi thần kinh không có miêlin. 

B. Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện theo lối “nhảy cóc”. 

c. Bao miêlin có tính cách điện nên sự thay đồi tính thấm cùa màng 

dưới tác động cùa các xung thần kinh chi xảy ra ở tại các eo 

Ranvie. 
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D. Tiêu tốn nhiều năng lượng cung cấp cho hoạt động cùa b«ơm 

Na+/K* so với sự dẫn truyền xung thần kinh ớ sợi thần kinh khòng 

có bao miêlin. 

13. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền cửa xung thần kinh trên 

sợi thần kinh có bao ntiêlin là không đúng: 

A. Bao miêlin có tính cách điện nên sự thay đổi tính thấm của màng 

dưới tác động của các xung thần kinh chi xảy ra ở tại các eo 

Ranvie. 

B. Sự lan truyền xung thần kinh diễn ra chậm hon rất nhiều so với ở 
sợi thần kinh không có miêlin. 

c. Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện theo lối “nhảy cóc". 

D. Giúp tiết kiệm nàng iượng cung cấp cho hoạt động cùa bom 

Na+/K+. 

14. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh có bao miêỉin là đúng: 

A. Bao miêlin không có tính cách điện nên sự thay đổi tính thấm cùa màng 

dưới tác động của các xung thần kinh chỉ xảy rá ở tại các eo Ranvie. 

B. Sự lan truyền xung thần kinh diễn ra chậm hom rất nhiều so với ở 
sợi thần kinh không có miêlin. 

c. Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện theo lối “nhảy cóc”. 

D. Tiêu tốn nhiều năng lượng cung cấp cho hoạt động cùa bom 

NaVK+ so với sự dẫn truyền xung thần kinh ờ sợi thần kinh không 

có bao miêlin. 

15. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh có bao miêlin là đúng: 

A. Tiêu tốn nhiều năng lượng cung cấp cho hoạt động của bom 

Na+/K+ so với sự dẫn truyền xung thần kinh ờ sợi thần kinh không 

có bao miêlin. 

B. Bao miêlin không có tính cách điện nên sự thay đổi tính thấm của 

màng dưới tác dộng của các xung thần kinh chi xày ra ở tại các eo 

Ranvie. 

c. Sự lan truyền xung thần kinh diễn ra nhanh hom rất nhiều so với ớ 
* sợi thần kinh khùng có miêlin. 

D. Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện liên tục dọc theo sợi 

thần kinh. 
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16. Trạng thái đảo cực cửa diện thế màng xảy ra sau khi tế bào bị kích 

thích là do: 

A. Ion Na* tràn từ trong tế hào ra ngoài dịch mô. 

B. lon Na+ tràn từ ngoài dịch mô vào trong tế bào. 

c. Ion K* tràn từ trong te bào ra ngoài dịch mô. 

D. Ion K* tràn từ ngoái dịch mô vào trong tế bào. 

ỉ 7. Bản chất của điện sinh học là: 

A. Sự kích thích. B. Sự ức che. 

c. Sự hưng phấn. D. Sự tích điện. 

18. Nhận định nào dưới dây về sự lan truyền của xung thần kỉnh trên 

sợi thần kinh không có bao mìêlin là đang: 

A. Xung thần kinh sẽ kích thích nhưng khàng làm thay đổi tính thấm 

của vùng màng kế tiếp để làm xuất hiện xung thần kinh tiếp theo. 

B. Xung thần kinh sau khi xuẩt hiện sẽ chạy dọc trên sợi thần kinh 

c. Nếu kích thích ờ giữa sợi thần kinh thì xung thần kinh truyền đi 

theo cả hai chiều kể từ điểm xuất phát. 

I). Nơi điện thể hoạt động vừa xuất hiện, màng sẽ ơ vào giai đoạn 

kích thích nên sẵn sàng tiếp nhận kích thích. 

/ 9. Thế nào là điện thế nghỉ? 

A. Trạng thái xảy ra khi có sự cân băng về nồng độ điện tích của các 

loại ion hai bên màng. 

tì. Trạng thái mặt trong cùa màng nơron tích điện âm và mặt ngoài 

tích điện dương. 

c. Trạng thái cân bằng về điện thế giữa hai bên màng. 

D. Trạng thái xảy ra khi có sự cân bàng về nồng độ của các ion hai 

bẽn màng. 

20. Trên màng tế bào hoạt động của bơm Na+/K* cho phép: 

A. Thường xuyén chuyển Na+ và K* vào trong tế bào theo ti lệ 3Na* 

và 2K . 

B. Thường xuyen chuyến Na" vào và K* ra khỏi tế bào theo ti lệ 3Na+ 

vào và 2K’ ra. 

c. Thường xuyên chuyên Na* ra và K* vào trong tế bào theo ti lệ 
3Na' ra và 2K* vào. 

D. Thưcng xuyên chuyển Na* và K ra ngoài tế bào theo ti lệ 3Na+và 
2K+. < 
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21. Mô tả nào dưới đây về trang thải nghỉ của tế bào !à không dáng 

A. Sự hoạt động của bom Na7K+ giúp duy trì trạng thái ổn địnhi về 
điện thế ở trạng thái nghi. 

B. Bên trong tế bào có điện tích âm hơn so với bên ngoài màng. 

c. Màng tế bào không thấm với K+ nhưng có tính thấm chọn lọc đối 

với ion Na+. 

D. Các anion bị giữ lại bên trong tế bào đã tạo nên lực hút tĩnh điện 

với các cation, nên ion K+ không đi xa khỏi màng và không dễ đi 

ra ngoài tế bào. 

22. Sự phân bố nào dưới đây về nồng độ các ion trong dịch bào và trong 

dịch mô ở tể bào của thú là đủng: 

A. lon Na+: trong dịch nội bào là 15mM, ngoại bào 150 mM; ion K+: 

trong dịch nội bào là 150 mM, ngoài bào là 5mM. 

B. Ion Na+: trong dịch nội bào là 150mM, ngoại bào 15 mM; ion K+: 

trong dịch nội bào là 150 mM, ngoài bào là 5mM. 

c. Ion Na+: trong dịch nội bào là 15mM, ngoại bào 150 mM; ion K+: 

trong dịch nội bào là 5 mM, ngoài bào là 150mM. 

D. Ion Na+: trong dịch nội bào là 150mM, ngoại bào 15 mM; ion K+: 

trong dịch nội bào là 5 mM, ngoài bào là 150mM. 

23. Điện thế hoạt động là điện thể phát sinh khi: 

A. Tế bào bị kích thích. 

B. Tế bào bị kích thích tới ngưỡng. 

c. Tế bào bị kích thích hoặc ức chế. 

D. Tế bào được kích hoạt bời xung thần kinh. 

24. Diễn biến hoạt động xảy ra trên màtìg tể bào trong cơ chế làm xuất 

hiện điện thế hoạt dộng diễn ra như sau: 

A. Thay đổi tính thấm cùa màng làm kênh Na+ mờ, sau đó kênh này 

đóng lại và kênh K+ mở, cuối cùng bơm Na+/K+ phân phối lại Na+ 

và K+ trong và ngoài màng tế bào. 

B. Thay đổi tính thấm của màng làm kênh Na+ mở, sau đó kênh này 

đóng lại và bơm Na+/K+ phân phối lại Na+ và K+ trong và ngoài 

màng tế bào, cuối cùng kênh K+ mờ. 

c. Thay đổi tính thấm cùa màng làm kênh K+ mờ, sau đó kênh này 

đóng lại va kênh Na+ mở, cuối cùng bơm Na+/K+ phân phối lại Na+ 

và K+ trong và ngoài màng tế bào. 
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ỉ), Thay dôi tính thấm cua màng làm kênh K* mở, sau đó kênh này 

đóng lại và bơm Na’ 'K* phán phối lại Na* và K* trong và ngoài 

màng tê bào, cuỏi củng kênh Na’ mờ. 

25. Trong quá trình phút sinh diện thể hoạt dộng, sự thay đổi điện thể 
màng diễn ra như sau: 

A. Đào cực -> Khử cực -> Tái phân cực 

B. Khừ cục -> Tái phân cực -> Đao cực 

c. Khừ cực -> Đảo cực -> Tái phân cực 

D. Đào cực -> Tái phân cực -> Khừ cực 

26. Trong cơ chế phát sinh điện thế hoạt động, hiện tượng khử cực xảy 

rc do: 

A. Kênh Na+ mở rộng làm Na* từ dịch mô ồ ạt tràn vào dịch nội bào. 

B. Kênh K* mở rộng làm K+ từ dịch mô ồ ạt tràn vào dịch nội bào. 

c. Kênh K* mở rộng làm K+ từ dịch nội bào ồ ạt tràn vào dịch mô. 

ơ. Kênh Na+ mở rộng làm Na* từ dịch nội bào 0 ạt tràn vào dịch mô. 

27. Xung thần kinh là: 

A. Sự xuất hiện điện thế hoạt động khi tính thấm của màng thay đồi 

đối với ion Na*. 

B. Sự xuất hiện cùa điện thế hoạt động khi xảy ra kích thích tới 

ngưỡng trên nơron thẩn kinh. 

c. Sự xuất hiện điện thế hoạt động khi tính thấm của màng thay đổi 

đối với ion K*. 

D. Sự xuất hiện điện thế hoạt động khi bơm Na*/K* bắt đầu hoạt động. 

28. T-ong cơ chế phát sinh điện thế hoạt động, hiện tượng đảo cực xảy 

rc do: 

A. Kênh K* mớ rộng làm K+ từ dịch mô ồ ạt tràn vào dịch nội bào. 

B. Kênh K* mở rộng làm K* từ dịch nội bào ồ ạt tràn vào dịch mô. 

c. Kênh Na* mở rộng làm Na* từ dịch nội bào ồ ạt tràn vào dịch mô. 

D. Kênh Na+ mở rộng làm*Na* từ dịch mô ồ ạt tràn vào dịch nội bào. 

29. Trong cơ chế phát sinh điện thể hoạt động, hiện tượng tái phân cực 

X ty ra do: 

A. Kênh K* mở rộng, kênh Na* bị đóng lại làm K* từ dịch mô ồ ạt 

tràn vào dịch nội bào. 

B. Kênh K* mở rộng, kênh Na* bị đóng lại làm K* từ dịch nội bào ồ 
ạt tràn vào dịch mô. 
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c. Kênh Na+ mờ rộng, kênh K+ bị đóng lại làm Na4 từ dịch nội bào ồ 
ạt tràn vào dịch mô. 

D. Kênh Na+ mở rộng, kênh K4 bị đóng lại làm Na+ từ dịch mô ồ ạt 

tràn vào dịch nội bào. 

30. Ở các nơron, điện thế hoạt động còn được gọi là: 

A. Phản xạ. B. Phàn ứng. 

c. Xung thần kinh. D. Sự dẫn truyền qua khe xináp. 

31. Trong quá trình phát sinh điện thế hoạt động, thời gian tỉnh từ khi 

kích thích cho đến khi xuất hiện hiện tượng khử cực là: 

A. lOms B. ls c. lms D. 0,2s 

32. Trong quá trình phát sinh điện thể hoạt động, thời gian tính từ khi 

kích thích cho đến khi xuất hiện hiện tượng tái phân cực là: 

A. 3-4ms . B. ls c. lms D. 0,2s 

33. Sợi thần kinh không có bao miêlin được gặp ở: 

A. Các sợi thần kinh sinh dưỡng. B. Các sợi thần kinh vận động, 

c. Các sợi thần kinh cảm giác. D. Hệ thần kinh trung ưcmg. 

34. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh không có bao miêlin là đúng: 

A. Nơi điện thế hoạt động vừa xuất hiện, màng sẽ ở vào giai đoạn 

kích thích nên sẵn sàng tiếp nhận kích thích. 

B. Xung thần kinh sau khi xuất hiện sẽ chạy dọc trên sợi thần kinh 

c. Xung thần kinh sẽ kích thích làm thay đổi tính thấm của vùng 

màng kế tiếp và làm xuất hiện xung thần kinh tiếp theo. 

D. Nếu kích thích ở giữa sựi thần kinh thì xung thần kinh truyền cũng 

chi đi theo một chiều từ điểm xuất phát đến tế bào đích. 

35. Yểu tố nào dưới đây không tham gia trực tiếp vào quá trình tạo điện 

thế màng: 

A. Các prôtèin trên màng tham gia vào quá trình vận chuyển vật chất 

qua màng. 

B. Tính thấm của màng tế bào. 

c. Sự thay đổi quá trình đường phân trong tế bào chất 

n Sự phân bổ đặc trimg nồng độ cùa các ion hai bên màng. 

36. Khi tế bào ở trạng thải nghỉ, điện thế màng sẽ ở trạng thái: 

A. Phân cực. B. Mất phân cực. 
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c. Dào cực. D. Klur cực. 

37. Nhận dịnlt nào dưới dây về sự lan truyền của xung thần krth trên 

sợi thần kinh không có bao ntièlin ỉà đúng: 

A. Bình thức truyền xung Iiêr. tục giúp tiết ki ìm năng lượng cung cấp 

cho hoạt động của bcrm N.tVK*. 

B. Nếu kích thích ơ giữa sợi thần kinh thì xun*, thần kinh truyền cũng 

chi đi theo một chiêu từ diêm xuất phát đến tè bào đích. 

c. Xung thần kinh không chạy dọc sợi thần kinh sau khi xuất hiện 

D. Sự lan truyền xung thần kinh ở sợi thần kinh không có bao miêlin 

diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với ờ sợi thần kinh có miêlin. 

38. Hiện tượng mất phân cực hai bên màng tế bào xảy ra khi: 

A. Tế bào ở trạng thái nghi. 

B. Ngay khi tế bào bị kícl thích tới ngưỡng. 

c. Sau khi bị kích thích trong khoảng lms 

D. Sỉ ư khi các kênh K" mờ cho các ion K* tràn ra ngoài dịch mô. 

39. Điện *hề nghỉ xuất hiện do: 

A. Kênh Na+ mở hé cho một ít ion Na+ đi vào trong tế bào. 

B. Khi bom Na+/K+ hoạt động phân phối lại nồng độ đồng đều cùa 

ion Na+ và K+ hai bên màng tế bào. 

c. Khi kênh Na+ đóng lại và kênh K+ mở hé cho phép các ion K+ từ 
trong tế bào ra sát bên ngoài màng tế bào. 

D. Khi kênh Na+ đóng lại và kênh K+ mờ ra cho phép các ion K+ tràn 

từ ngoài dịch mô vào trong tế bào. 

40. Nhận định nào dưói đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh có bao miêlin là không đúng: 

A. Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện liên tục dọc theo sợi 

thần kinh. 

B. Giúp tiết kiệm năng lượng cung cấp cho hoạt động cùa bơm 

NaVK+. 

c. Bao miêlin có tính cách điện nên sự thay đồi tính thấm của màng 

dưới tác động của các xung thần kinh chỉ xảy ra ở tại các eo 

Ranvie. 

D. Sự lan truyền xung thần kinh diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với ở 
sợi thần kinh không có miêlin. 
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41. Tại sao xung thần kinh lan truyền theo kiểu nhảy cóc trên sợi thần 

kinh có bao mỉêlin: 

A. Do nhu cầu tiết kiệm năng lượng ATP cho hoạt động của bơm 

Na+/K+. 

B. Do bao miêlin có tích cách điện nên quá trình thay đổi tính thấm 

cùa màng chi xảy ra ở các eo Ranvie. 

c. Do nhu cầu dẫn truyền nhanh các xung thần kinh. 

D. Các eo Ranvie có tính cách điện nên sự thay đồi tính thấm của 

màng chỉ xảy ra tại những đoạn cỏ bao miêlin. 

42. Điểm khác biệt trong quá trình lan truyền xung thần kinh ở sợi thần 

kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là: 

A. Truyền liên tục không ngắt quảng, ít tốn năng lượng tiêu tốn cho 

hoạt động của bơm Na+/K+. 

B. Truyền theo kiểu nhảy cóc, không tốn năng lượng và nhanh. 

c. Truyền liên tục không ngắt quảng, nhanh và không tốn năng lượng. 

D. Truyền theo kiểu nhảy cóc, tốn năng lượng nhưng rất nhanh. 

43. Nhận định nào dưới đây vể sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh có bao miêlin là không đủng: 

A. Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện theo lối “nhảy cóc”. 

B. Giúp tiết kiệm năng lượng cung cấp cho hoạt động cùa bơm 

Na+/K+. 

c. Bao miêlin không có tính cách diện nên sự thay đổi tính thấm cùa 

màng dưới tác động của các xung thần kinh chi xảy ra ờ tại các eo 

Ranvie. 

D. Sự lan truyền xung thần kinh diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với ờ 
sợi thần kinh không có miêlin. 

44. Hiện tượng tải phân cực hai bên màng tể bào trong quá trình xuất 

hiện điện thể hoạt động xảy ra khi: 

A. Kênh Na+ mờ cho ion Na+ ồ ạt đi vào trong tế bào. 

B. Khi bơm Na+/K+ hoạt động để phân phổi lại ion Na+ và K+ hai bên 

màng tế bào. 

c. Khi kênh Na+ đóng lại và kênh K+ mờ ra cho phép các ion K+ tràn 

từ trong tế bào ra ngoài dịch mò. 

D. Khi kênh Na+ đóng lại và kênh K+ mờ ra cho phép các ion K+ tràn 

từ ngoài dịch mô vào trong tế bào. 
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45. ơ trạng thái không bị kích thích, màng sinh chất có hiện tượng: 

A. Tăng tính thấm đối vói ion Na*, giám tính thấm đối với ion K+ 

B. Giảm tính thấm đối với ion Na’, tăng tính thấm đối với ion K* 

('. Cho phép ion K’ đi ra ngoài tế hào nhưng không cho ion Na+ đi 

vào trong tế bào. 

D. Cho phép ion Na* và K’ qua về màng ờ trạng thái cân bang. 

46. Dê tái lập lại trật tự phân bố cùa nồng độ ion Na * và /C hai bên 

màng tể bào cần có vai trò của: 

A. Các prôtêin trên màng. 

B. BơmNa+/K+ 

c. Hiện tượng thẩm thấu. 

D. Lớp phôtpho lipit kép trên màng tế bào. 

47. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh có bao miêlin là đúng: 

A. Sự lan truyền xung thần kinh diễn ra chậm hom rất nhiều so với ở 
sợi thần kinh không có miêlin. 

B. Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện liên tục dọc theo sợi 

thẩn kinh. 

c. Bao miêlin không có tính cách điện nên sự thay đổi tính thấm của 

màng dưới tác động của các xung thần kinh chi xảy ra ờ tại các eo 

Ranvie. 

D. Giúp tiết kiệm năng lượng cung cấp cho hoạt động của bom 

Na+/K+. 

48. Điểm khác biệt trong quá trình lan truyền xung thần kinh ở sợi thần 

kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là: 

A. Truyền theo lối nháy cóc, nhanh nhưng tốn nhiều năng lượng. 

B. Truyền theo lối nhảy cóc, chậm nhưng ít tốn năng lượng, 

c. Truyền theo lối nhảy cóc. nhanh và ít tốn năng lượng. 

D. Truyền theo lối nhảy cóc, chậm và tốn năng lượng. 

49. Hiện tượng đảo cực hai bẽn màng té bào trong quá trình xuất hiện 

điện thế hoạt động xảy ra khi: 

A. Kênh Na+ mở cho ion Na+ ồ ạt đi vào trong tế bào. 

B. Khi bơm Na+/K+ hoạt động để phân phối lại ion Na+ và K+ hai bên 

màng tế bào. 
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c. Khi kênh Na* đóng lại va kênh K+ mờ ra cho phép các ion K+ tràn 

từ trong tế bào ra ngoài dịch mô. 

D. Khi kênh Na+ đóng lại và kênh K+ mở ra cho phép các ion Kf tràn 

. từ ngoài dịch mô vào trong tế bào. 

50. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh không cổ bao miẽỉỉn là đúng: 

A. Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện theo lối “nhảy cóc'. 

B. Làm tiêu tốn năng lượng cung cấp cho hoạt động cùa bơm Na7K+ 

nhiều hơn so với sự truyền xung ở sợi thần kinh có miêlin. 

c. Nếu kích thích ở giũa sợi thần kinh thì xung thần kinh truyền cũng 

chi đi theo một chiều từ điểm xuất phát đến tế bào đích. 

D. Sự lan truyền xung thần kinh ờ sợi thần kinh không có bao miêlin 

diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với ờ sợi thần kinh có miêlin. 

51. Mô tả nào dưới đây là đúng về trọng thái của tế bào ở điện thế nghỉ: 

A. Mặt trong cùa màng nơron giàu ion natri và mặt ngoài màng nơron 

giàu ion kali. 

B. Điện thế hai bên màng nơron bàng nhau. 

c. Mặt trong của màng nơron tích điện âm và mặt ngoài màng nơron 

tích điện dương. 

D. Mặt trong màng nơron tích điện dương và mặt ngoài màng nơron 

tích điện âm. 

52. Mô tả nào dưới đây về trạng thải nghi cùa tể bào là không đúng 

A. Màng tế bào không thấm với Na+ nhưng có tính thấm chọn lọc đối 

với ion K+. 

B. Các anion bị giữ lại bên trong tế bào đã tạo nên lực hút tĩnh điện 

với các cation, nên ion K+ không đi xa khỏi màng và không dễ đi 

ra ngoài tế bào. 

c. Sự hoạt động của bơm Na+/K+ giúp duy trì trạng thái ồn định về 
điện thế ờ trạng thái nghi. 

D. Bên trong tế bào có điện tích dương hơn so với bên ngoài màng. 

53. Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên 

sợi thần kinh có bao miêlin là đúng: 

A. Bao miêlin có tính cách điện nên sự thay đổi tính thấm của màng 

dưới tác động của các xung thần kinh chỉ xảy ra ở tại các eo 

Ranvie. 
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B. Sự lan truyền xung thần kinh diễn ra chậm hơn lất nhiều so với ở 
sợi thần kinh không có miêlin. 

( . Sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện liên tục dọc theo sợi 

thằn kinh. 

D. Tiêu tốn nhiều năng lượng cung câp cho hoạt động của bơm 

Na+/K4 so với sự dẫn truyền xung thần kinh ờ sợi thần kinh không 

có bao miêlin. 

fo Q ca 

BÀI 29: DẦN TRUYỀN XUNG THẮN KINH TRONG CUNG PHẢN XẠ 

/. Trong một cung phản xạ, xung thần kinh luôn luôn đi theo một chiểu 

nhất định là do: 

A. Vai trò cùa hệ thần kinh trung ương. 

B. Vai trò cùa các xináp. 

c. Các nơron vận động nằm sau các nơron cam giác. 

D. Bao miêlin có tích cách điện do đó xung thần kinh chì xuất hiện ờ 
các eo Ranvie 

2. Việc dẫn truyền qua khe xináp đòi hỏi năng lượng cung cấp từ: 

A. Các bóng xináp 

B. Chất hóa học trung gian. 

c. Ti thể. 
D. Không cần năng lượng 

3. Cấu trúc cư bản cua một xináp gồnt có: 

A Khe xináp, các thụ thể trên màng sau xináp. 

B. Các ti thề, bóng xináp, các chất trung gian hóa học. 

C’. Mang trước xináp, khe xináp. màng sau xináp. 

D. Mang trước xináp, bóng xináp, màng sau xináp. 

4. Các chất trung gian hóa học trong xináp được chứa trong: 

A. Ti thể trong chùy xináp. 

B Các thụ thể ở màng sau xináp. 

c. Các vi ống của chùy xináp và sợi thần kinh. 

D. Các bóng xináp trong chùy xináp 
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5. Các bóng xináp được giải phóng vào khe xinảp qua hiện tượng: 

A. Thực bào. B. Xuất bào. 

c. Vận chuyển chú động. D. Khuếch tán. 

6. Các chất trung gian hóa học sẽ làm hình thành xung thần kinh mới 

tại màng sau xináp do: 

A. Thay đổi tính thấm của màng sau xináp. 

B. Thay đổi tính thấm của màng sau xináp sau khi gắn vào các thụ thê 

ở màng này. 

c. Thay đổi tính thấm đối với ion Ca2+. 

D. Đi vào trong tế bào qua màng sau xináp để làm thay đôi tính tham 

cùa màng. 

7. Sự giải phóng các chất trung gian hóa học vào trong khe xinảp được 

thực hiện qua cơ chế: 

A. Khi xung thần kinh đến các chùy xináp làm thay đổi tính thấm của 

màng đối với Ca2+, cho phép Ca2+ tràn từ trong tế bào vào dịch mô. 

B. Khi xung thần kinh đến các chùy xináp làm thay đổi tính thấm của 

màng đối với Na", cho phép Na* tràn từ ngoài dịch mô vào trong tế 
bào. 

c. Khi xung thần kinh đến các chùy xináp làm thay đổi tính thấm của 

màng đối với Ca2+, cho phép Ca2+ tràn từ ngoài dịch mô vào trong 

tế bào. 

D. Khi xung thần kinh đến các chùy xináp làm thay đổi tính thấm cùa 

màng đối với Na\ cho phép Na+ tràn từ ngoài dịch mô vào ưong tế bào. 

s. Xỉnáplà: 

A. Vị trí tiếp xúc của các tế bào kế nhau. 

B. Vị trí tiếp xúc giữa tể bào thần kinh với tế bào cơ, tế bào tuyến 

hoặc tế bào thần kinh khác 

c. Vị trí tiếp xúc giữ hai tế bào thần kinh. 

D. Vị trí tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ. 

9. Thụ thể của các chất trung gian hóa học ở vị trí nào trong cấu trúc 

của một xináp: 

A. Màng trước xináp B. Khe xináp. 

c. Màng sau xináp. D. Chùy xináp. 

10. Các bóng xináp cỏ mặt ở vị trí nào trong cấu trúc của một xináp: 

A. Khe xináp. B. Màng trước xináp 
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c. Màng sau xináp. I). Chùy xináp. 

ì I. Nhận định nào dưới dây về hoạt động cùa xináp là không dứng: 

A. Ờ chùy xináp mới co các hóng xìnáp chứa các chất trung gian hóa học. 

lì. Thụ thể cùa các chất trung gian hóa học chi có ơ màng sau xináp. 

c. Sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hóa 

học chi theo một chiều từ màng sau xináp đến chùy xináp. 

D. Các chất trung gian hóa học làm thay đổi tính thấm của màng sau 

xináp cùa nơron tiêp theo làm hình thành xung thần kinh. 

12. Nhận định nào dưới đây về hoạt động của xináp là không đúng: 

A. Sự chuyền giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hóa 

học chì theo một chiều. 

B. Ở khe xináp chưa các bóng xináp chứa các chất trung gian hóa học. 

c. Thụ thể cùa các chất trung gian hóa học chi có ớ màng sau xináp. 

D. Các chất trung gian hóa học làm thay đổi tính thấm cùa màng sau 

xináp cùa nưron tièp theo làm hình thành xung thần kinh. 

13. Nhận định nào dưới đây về hoạt động của xináp là không đúng: 

A. Sự chuyên giao xung thân kinh qua xináp nhờ chât trung gian hóa 

học chỉ theo một chiều. 

B. Ở chùy xináp mới có các bóng xináp chứa các chất trung gian hóa 

học. 

c. Thụ thể của các chất trung gian hóa học chỉ có ờ màng sau xináp. 

D. Các chất trung gian hóa học làm thay đổi tính thấm của chùy xináp 

với ion Ca2+. 

14. Nhận định nào dưới đây về xináp là dứng: 

A. Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hcm so với tốc độ lan 

truyền xung thân kinh trên sợi thân kinh không có miêlin. 

B. Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là 

axêtincôlin. 

c. Việc dẫn truyền qua xináp hóa học có thể cần hoặc không cần vai 

trò của các chất hóa học trung gian. 

D. Sự tiếp xúc giữa các tế bào cạnh nhau được gụi là xináp. 

15. Làm thế nào đế trung ương thần kinh có thể nhận biết chinh xác các 

kích thích đến từ các thụ quan khác nhau: 

A. Thông quan sự có mặt của bao miêlin hoặc không có bao miêlin 

trên sợi thần kinh. 
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B. Nhờ sự khác biệt trong cường độ và tần số của các kích thích, 

c. Hệ trung ương thần kinh có khả năng giải mã mã thông tin than 

kinh. 

D. Svr khác biệt của các cơ quan thụ cam khi tiếp nhận kích thích. 

16. Đối í ới các thông tin có tinh chất dịnh tính, thông tin thần kinh dược 

mã hóa như thế nào? 

A. Theo cường độ của các kích thích. 

B. Băng chính các nơron riêng biệt khi bị kích thích, 

c. Tần số cua xung thần kinh. 

D. Theo loại chất trung gian hóa học có mặt ờ các xináp. 

17. Các âm thanh cao thấp cùng kích thích các tể bào ... (2) .. 

thinh giác ở các cơ quan ..(3).. thuộc các vùng khác nhau trên màng 

cơ sở và truyền về trung khu thỉnh giác theo các sợi thần kinh ..(4).. 

khác nhau, nhờ đó cho ta cảm giác âm thanh tương ứng. 

a. khác nhau ; h giống nhau ; c: thụ cảm ; d đáp ứng ; e: Coocti ; f: 

trung khu ; g: ốc tai. 

A. lb ; 2e ; 3c ; 4g B. la ; 2g ; 3c ; 4c 

c. la;2c;3e;4g D. la ; 2f; 3g ; 4d 

18. Đoi với các thông tin có tinh chất định lượng, thông tin thần kinh 

được mã hóa như thế nào? 

A. Theo ngưỡng kích thích của các nơron. 

B. Số lượng nơron himg phấn, 

c. Tần sổ cùa xung thần kinh. 

L). Tất cả đều đúng. 

19. Nhận định nào dưới đây về hoạt động của xináp là không đúng: 

A. Các chất trung gian hóa học làm thay đổi tính thấm cùa màng sau 

xináp cùa nơron tiếp theo làm hình thành xung thần kinh. 

B. Sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhò chất trung gian hóa 

học chi theo một chiều. 

c. Ở chùy xináp mới có các bóng xináp chứa các chất trung gian hóa học. 

D. Thụ thể cùa các chất trung gian hóa học chỉ có ở màng trước xináp. 

20. Nhận định nào dưới đây về hoạt động của xináp là không đúng: 

A. Sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hóa 

học chi theo một chiều. 
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B. Ờ chùy xináp mới có các bỏng xináp chứa các chất trung gian hóa 

học. 

c. I hụ thê cùa các chất trung gian hóa học chỉ có ờ màng sau xináp. 

[). Các chất trung gian hóa học làm thay đổi tính thấm cùa chùy xináp 

vái ion Ca2+. 

fo LJ Cit 

BAI 30 - 31 - 32: TẬP TÍNH 

1. Tập tinh dộng vật là: 

A. Chuỗi phàn ứng mà cơ thể trà lời lại kích thích để bào đảm cho sự 
tồn tại của cá thể và cùa loai. 

B. Chuỗi phản ứng mà cơ thê trả lới lại kích thích để bảo đàm sự cân 

bằng nội môi. 

c. Chuồi phản xạ không điều kiện kế tiếp nhau để đáp ứng lại các 

kích thích từ bên ngoài. 

D. Chuồi phản xạ có điều kiện đáp ứng lại các kích thích từ bên 

ngoài. 

2. Căn cứ vào đặc điểm của các tập tính động vật mà người ta phân biệt 

thành hai loại tâp tỉnh: 

A. Tập tính có điều kiện và tập tính không có điều kiện. 

B. Tập tính phản xạ thần kinh và tập tính phản xạ nội tiét. 

C. Tập tính bẩm sinh và tập tính học được. 

D. Tập tính bậc thấp và tập tính bậc cao. 

3. Tập tính bẩm sinh có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Tập hợp các phàn xạ có điều kiện. 

B. Chịu ảnh hường của điều kiện và hoàn cảnh sống, 

c. Đưực di truyền từ bố mẹ. 

D. Hình thành trong quá trinh sống cùa cá thể. 

4. Tập tính bẩm sinh có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Hình thành trong quá trình sống cùa cá thể 

B. Mang tính đặc trưng cho loài. 

c. Tập hợp các phản xạ có điều kiện. 

D. Chịu ành hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống. 
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5. Tập tính bẩm sinh có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Tập hợp các phán xạ không điều kiện. 

B. Chịu ánh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống, 

c. Không chịu sự chi phối cùa các nhàn tố di truyền. 

D. Mình thành trong quá trình sống cùa cá thể. 

6. Tập tính bẩm sinh cỏ đặc điểm nào dưới đây: 

A. Dược di truyền từ bố mẹ. 

B. Ở các nhóm động vật càng cao, càng tiến hỏa thì các tập tính loại 

này càng nhiều và càng phức tạp. 

c. Hình thành trong quá trình sống cua cá thể. 

D. Không chịu ành hưởng của điều kiện và hoàn cành sống. 

7. Các tập tính bẩm sinh không cỏ đặc điểm nào dưới đây: 

A. Được hình thành trong quá trình sống cùa cá thể 

B. Được quyết định bới các nhân tố di truyền, 

c. Tập họp các phản xạ không điều kiện. 

D. Không chịu ảnh hưởng của diều kiện và hoàn cánh sống. 

8. Các tập tính bầm sinh không có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Mang tính bản năng, có mặt ngay từ khi sinh. 

B. Được quyết định bới các nhân tố di truyền, 

c. Tập hợp các phản xạ có điều kiện. 

D. Không chịu ảnh hường của điều kiện và hoàn cảnh sống. 

9. Các tập tỉnh bẩm sinh không có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Tập hợp các phản xạ không điều kiện. 

B. Không chịu ảnh hường cùa điều kiện và hoàn cánh sống. 

c. Ờ các nhóm động vật càng cao, càng tiến hóa thì các tập tínth loại 

này càng nhiều và càng phức tạp. 

D. Được quyết định bời các nhân tố di truyền. 

10. Các tập tính bẩm sinh không có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Không cần phải thông qua học hỏi và rèn luyện. 

B. Được quyết định bởi các nhân tố di truyền, 

c. Tập hợp các phản xạ không điều kiện. 

D. Chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cành sống. 

11. Tập tính học được không có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Hình thành trong quá trình sống của cá thể 
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B Mang tính ôn định và đặc trưng cho toài. 

c rập hợp các phản xạ có điều kiện 

D. Chịu ành hưởng cùa điều kiện vả hoàn cảnh sống. 

12. Tập tính học được không có đặc điếm nào dưới dây: 

A. Không mang tính ôn định và đặc trưng cho loài. 

B. Tập hợp các phan xạ không điều kiện. 

c. Chịu ành hưtrng của điều kiện và hoàn cảnh sổng. 

D. 1 linh thành trong quá trình sổng của cá thể 

13. Tập tính học dược không có đặc diênt nào dưới đây: 

A. Hình thành trong quá trinh sống của cá thố 

B. Không mang tính ổn định và đặc trưng cho loài. 

c. Tập hợp các phan xạ có điều kiện. 

D. Không chịu ảnh hưcmg cùa điều kiện và hoàn cảnh song, 

14. Tập tính học được không có đặc diêm nào dưới đây: 

A. Tập họp các phản xạ có điêu kiện. 

B. Được quyết định bời các nhân tố di truyền. 

c Hình thành trong quá trình sông của cá thê 

I). Không mang tinh ổn định và đặc trưng cho loài. 

15. Cơ sở thần kinh cùa các tập tỉnh tà: 

A. Các phản xạ. 

B. Hoạt động cùa hệ thần kinh sinh dưỡng. 

c. Các phản xạ có điều kiện. 

D. Các phàn xạ không điều kiện. 

16. Các tập tính nào sau đây là tập tính bẩm sinh: (ỉ) Nhện giăng tơ: (2) 

Hiện tượng khoe mẽ, tô tình ở một số loài chím; (3) Tinh tinh dùng 

cành cây nho đã tuốt lá dể bắt mối; (4) Cách tàm tổ đế đẻ trứng của 

tò vò; (5) Rái cá biển dùng chi trước ôm con sò đập vào tảng đá đê gỡ 
thịt àn. 

A. 1; 3; 5 B. 1; 2; 4 C. 1; 2; 4; 5 D. 1; 2; 5 

17. Các tập tính nào sau đây là tập tinh học được: (ỉ) Nhện giăng tơ; (2) 

Hiện tượng khoe mẽ, tỏ tình ở một so loài chim; (3) Tinh tinh dùng 

cành cây nhỏ đã tuốt lá để bắt mối; (4) Cách làm tổ để đẻ trứng của 

tò vò; (5) Rái cá biển dùng chi trước ôm con sò đập vào tàng đả để gỡ 
thịt ản. 

A. 1; 3; 5 B. 3; 5 C. 1; 3; 4 D. 2; 3; 5 
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18. Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi: 

A. Số lượng các xináp trong cung phan xạ táng. 

B. Gia tăng sợi thần kinh được bọc bời bao miêlin 

c. Gia tăng sợi thần kinh không có bao miêlin 

D. Tăng cường hoạt động của hệ thần kinh giao cảm \ à đối giao cám. 

19. Sự hình tltành tập tính học được ở động vật phụ thuộc vào: 

A. Mức độ tiến hóa của hệ thần kinh. 

B. Tuổi thọ của động vật. 

c. Điều kiện phức tạp của môi trường sống. 

D. A và B đúng. 

20. Tại sao ở người so lượng các tập tính học được là rất tởn ? 

A. Điều kiện sống phức tạp. 

B. Do hệ thẩn kinh có tổ chức phức tạp và tuôi thọ cao. 

c. Do sự có mặt của cả hệ thần kinh vận động lần hệ thần kinh sinh 

dưỡng. 

D. Sổ lượng các xináp trong cung phàn xạ tàng. 

21. Nhận định nào dưới đây về tập tính học được là không đúng: 

A. Chuồi phản xạ có điều kiện. 

B. Được hình thành qua quá trình hình thành các mối liên hệ mới giữa 

các nơron. 

c. Có thể thay đổi được sau khi đã hình thành. 

D. Luôn luôn được hình thành trên cơ sở của một hoặc một số tập tính 

bẩm sinh. 

22. Tập tính học được được hình thành trên cơ sở: 

A Tạo nên một chuỗi các phản xạ có điều kiện được hình thành trên 

cơ sờ tạo các mối liên hệ bền vững không thay đổi giữa các nơron. 

B. Tạo nên một chuỗi tập hợp gồm các phan xạ có điều kiện và không 

điều kiện hình thành trên cơ sờ tạo các mối liên hệ mới giữa các 

nơron và không thể thay đổi. 

c. Tạo nên một chuồi các phản xạ có điều kiện được hình thành trên 

cơ sờ tạo các mối liên hệ mới giữa các nơron và do đó có thể thay 

đổi. 

D. Tạo nên một chuỗi tập hcTp gồm các phán xạ co điều kiện và không 

điêu kiện hình thành trên cơ sở tạo các moi hên hệ mới giữa cac 

nơron và có thể thay đổi. 
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2J. Ở dộng vật không có loại tập tỉnh nào dưới dây: 

A. 'l ập tính hồn hợp (bao gồm cả tập tính bấm sinh và tập tính học 

dược) 

B. Tập tính thích nghi 

(’. Tập tính học dược. 

D. Tập tính bẩm sinh. 

24. Tập tính nào dưới dây là kết quả phối họp hoạt dộng của hệ thần 

kinh và hệ nội tiết: 

A. Tập tính sinh sản và tập tính kiếm ăn. 

B. Tập tính di cư và tập tính bào vệ lãnh thố. 

c. Tập tính sinh sàn và tập tính ngủ đông. 

D. Tập tính kiếm ăn và tập tính bảo vệ lãnh thổ. 

25. Hình thức học tập đơn giản nhất ở động vật là: 

A. Điều kiện hóa. B. Học ngầm. 

V c. In vết. D. Quen nhờn. 

26. Quen nhờn là hình thức học tập của động vật trong đó: 

A. Dộng vật không phan ứng lại với kích thích sau khi kích thích đó 

đã xảy ra một lần những không gây nguy hiêm. 

B. Động vật không có đáp ứng khi một kích thích không gây nguy 

hiểm được lập đi lập lại nhiều lần. 

c. Dộng vật không đáp ứng khi một kích thích nguy hiềm được lập đi lập 

lại nhiều lần nhưng không ánh hưởng nhiều đến hoạt động sống. 

D Dộng vật không phản ứng lại với một kích thích tương tự với một 

kích thích khác không gây nguy hiểm được lập đi lặp lại nhiều lần 

trong quá khứ. 

27. In vết là hiện tượng học tập ở dộng vật trong đó: 

A. Động vật bám theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy lần 

đầu tiên. 

B. Dộng vật thực hiện di trú hàng năm vể một nơi mà những năm 

trước đó chúng đã đến. 

c. Động vật đánh dấu lãnh thổ cùa minh bàng các chất bài tiết của cơ 

thể. 

I). Động vật ghi nhớ phương pháp săn mồi. 
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28. Điều kiện hóa đáp úng (điều kiện hóa kiểu Papỉôp) là hiện tượng học 

tập của động vật trong đó xảy ra: 

A. Sự hình thành các phàn xạ có điều kiện trước một kích thích lặp đi 

lặp lại. 

B Sự hình thành mổi liên kết mới trong hệ thần kinh trung ương dưới 

tác động của một kích thích mới. 

c. Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới 

tác động của các kích thích kết hợp đồng thời. 

D. Sự hình thành mối liên kết giữa một hành vi của động vật với một 

phần thường (hoặc hình phạt), sau đó động vật sẽ chù động lặp lại 

các hành vi đó. 

29. Điểu kiện hóa hành động (điểu kiện hóa kiểu Skinđơ) là hiện tượng 

học tập của động vật trong đó xảy ra: 

A. Sự hình thành các phàn xạ có điều kiện trước một kích thích lặp đi 

lặp lại. 

B. Sự hình thành mối liên kết mới trong hệ thần kinh trung ương dưới 

tác động của một kích thích mới. 

c. Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới 

tác động của các kích thích kết hợp đồng thời. 

D. Sự hình thành mối liên kết giữa một hành vi của động vật với một 

phần thưởng, sau đỏ động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi dó. 

30. Vừa cho chó ăn vừa đánh chuông, sau khi thực hiện nhiều lần như 

vậy, chỉ nghe tiếng chuông thì chó đã tiết nước bọt. Hiện tượng trên 

là hiện tượng: 

A. Quen nhòm B. Học ngẩm. 

c. Học khôn. D. Điều kiện hóa đáp ứng. 

31. Thả chuột vào một lồng thí nghiệm, trong đo có một cải bàn đạp gắn 

với thức ăn. Khi chuột vô tình đạp phải bàn đạp thì thức ăn rơi ra, 

sau một số lần lập đi lập lại tình huống trên, chuột chủ động nhẩn 

bàn đạp để cỏ thức ăn. Hiện tượng này là hiện tượng: 

A. Điều kiện hóa đáp ứng. B. Học khôn. 

c.piều kiện hỏa hành động. D. Học ngầm. 

32. Học ngầm là hình thức: 

A. Phối hợp các kinh nghiệm cũ để giải quyết những tình huống mới, 

những kinh nghiệm này đã được thu thập trong quá trình sống. 
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B. 1 lọc có ý thức nhưng không sư dụng ngay mà sau này khi cỏ nhu 

cầu thi sẽ được động vật sư dụng dể giãi quyết những tình huống 

tương tự. 

c Học không có ý thức, sau này khi có nhu cầu thì kiến thức vô tinh 

học dược sẽ tái hiện đê giúp dộng vật giải quyết những tình huống 

tương tự. 

I). Học không có ý thức và tích lũy dần theo thời gian, sau này khi có 

nhu cầu thi sẽ được động vật phối hợp với các kinh nghiệm cũ đê 

giãi quyết những tinh huống mới. 

33. Học khôn là hình thức: 

A. Học không có ý thức, sau này khi cỏ nhu cầu thì kiến thức vô tình 

học được sẽ tái hiện đề giúp dộng vật giải quyết những tình huống 

tương tự. 

B. Học không có ý thức và tích lũy dần theo thời gian, sau này khi có 

nhu cầu thì sẽ được động vật phối hcyp với các kinh nghiệm cũ đê 

giải quyết những tình huống mới. 

c. Phối hợp các kinh nghiệm cũ để giải quyết những tình huống mới, 

những kinh nghiệm này đã dược thu thập trong quá trình sống. 

D. Phối hợp các kinh nghiệm cũ để giai quyết những tinh huống lặp lại. 

34. Hình thức học khôn được thấy phố biến ở: 

A. Người và các động vật thuộc bộ Linh Trường. 

B. Lớp Thú. 

c. Chim và các động vật thuộc bộ Linh Trướng. 

D. Động vật có hệ thần kinh phát triên. 

35. Tinh tinh biết cách xếp các thùng gỗ chồng lên nhau để lẩy được trái 

chuối treo ờ trên cao, đây là hình thức: 

A. Học ngầm. B. Học khôn. 

c. Điều kiện hóa hành động. D. Điều kiện hóa đáp ứng. 

36. Nhận định nào dưới đây về mối quan hệ giữa kích thích và tập tính 

là đúng: 

A. Mọi kích thích đều làm hình thành tập tính. 

B. Sự hình thành tập tính nhanh hay chậm phụ thuộc vào cường độ 
của kích thích mạnh hay yếu. 

c. Kích thích càng lặp di lặp lại nhiều lần thì tập tính học được càng 

bền vừng. 
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D. Tất cả tập tính đều được là kết quả của tác động lặp đi lặp lại cùa 

các kích thích. 

37. Khỉ cho cá ăn người ta đánh kẻng tại một vị tri nhất đinh trên hồ 

nuôi cá, lập đi lặp lại nhiều lần như vậy sau đó khi đánh kẻng đã 

thấy cá tập trung ở vị trí đó rất đông. Hiện tượng này là hiện tượng: 

A. Học khôn B. Học ngầm . 

c. Điều kiện hóa đáp ứng. D. Điều kiện hóa hành động. 

38. Thả chó xuống hồ bơi lần đầu thấy chó rất hoảng sợ cố bơi vào bờ, 

sau một sổ lằn nhừ vậy thấy chó không còn hoảng sợ nừa. Đây là 

hiện tượng: 

A. Quen nhòm. B. Học ngầm. 

c. Học khôn. D. Điều kiện hóa đáp ứng. 

39. Ở động vật có tổ chức thần kinh chưa phát triển, tập tinh kiểm ăn đa 

sổ thuộc loại tập tinh: 

A. Học được. B. Bẩm sinh. 

c. Hồn hợp. D. Bẩm sinh hoặc hỗn họp. 

40. Ở động vật có tẳ chức thần kinh phát triển, tập tính kiểm ăn đa số 

thuộc loại tập tinh: 

A. Học được. B. Bẩm sinh. 

c. Hỗn hợp. D. Bẩm sinh hoặc hỗn hợp. 

41. Nhận định nào dưới đây về tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật là 

không đúng: 

A. Tập tính này của mồi loài rất khác nhau. 

B. Nhằm mục đích bảo vệ nguồn thức ăn. nơi ờ và sinh sản. 

c. Phạm vi bào vệ lãnh thổ của mỗi loài không giống nhau. 

D. Nước tiểu là phương tiện được động vật sừ dụng để đánh dấu lãnh thồ. 

42. Nhận định nào dưới đây về tập tinh bảo vệ lãnh thổ của động vật là 

đúng: 

A. Tập tính này giống nhau ở tất cả các loài. 

B. Chi xảy ra khi khan hiếm thức ăn hoặc trong mùa sinh sàn. 

c. Phạm vi bảo vệ lãnh thổ của mồi loài không giống nhau. 

D. Nước tiểu là phương tiện được động vật sừ dụng để đánh dấu lẵnh 

thổ. 

43. Loại tập tinh nào dưới đây diễn ra theo mùa: 

A. Tập tính sinh sản. 
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B. I ập tính di cư. 

c. Tập tính sinh sàn và tập lính di cư. 

0. l ập tính di cư và tập tính bao vộ vùng lãnh thô. 

44. Tập tính xã hội được thấy ờ: 

A Ong, kiến, mối, các loài khi. 

tì. Cá trích, cá mực, hươu nai. 

c. Chim, chó sói. trâu bò rừng. 

I). rất ca đều dứng. 

45. Hiện tượng ong thợ sẵn sàng chiến đẩu và hi sinh đe bảo vệ tổ là loại 

tập tính: 

A. Xã hội. B. Bao vệ lãnh thổ. 

c. Kiếm ăn - săn mồi. D. Tất cả đều đúng. 

46. Chim bồ câu định hướng bằng cách nào? 

A. Vị trí mặt trời. B. Từ trường của Trái Đất. 

c. Vị trí mặt trăng. D. Hướng gió. 

47. Khi cá di cư, chúng định hướng bằng cách nào? 

A. Thành phần hóa học của nước.B. Hướng chảy của nước, 

c. Nhiệt độ của nước. D. A và B đúng. 

48. Tập tinh của động vật được con người sử dụng trong nông nghiệp 

nhằm mục dích chính là: 

A. Đấu tranh phòng; trừ sâu hại. 

tì. Tăng năng suất cây trồng. 

c. Làm mất khà năng sinh sàn của các loại sâu hại. 

D. Chống ô nhiễm môi trường. 

49. Thiên địch của nhiều loài sâu hại trong sán xuất nông nghiệp đa số là: 

A. Ngành chân khớp. B. Các côn trùng cánh màng. 

C. Chim. D. Các loại vi sinh vật. 

50. Con người đã biến đổi các tập tính bẩm sinh của các con thú trong 

rạp xiếc bằng cách: 

A. Tạo nên các tập tính xã hội. 

B. Thành lập các phán xạ có điều kiện (điều kiện hóa dáp ứng chương 

trình cùa người huấn luyện) 

c. Điều kiện hóa hành động. 

D. Dạy cho thú học khôn và học ngầm. 

fo LJ 
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CHƯƠNG III: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỀN 

A. SINH TRƯỞNG VÀ PIIÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT 

BÀI 34: SINH TRUỞNG ở THỰC VẬT 

/. Phát triển ở thực vật là gì? 

A. Quá trình gia tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích 

thước của tế bào. 

B. Quá trình phân hóa tế bào. mô dẫn đến sự hình thành các tổ chức, 

các cơ quan cùa cơ thể. 

c. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống cùa một cá thể. 

biểu hiện qua ba quá trình có quan hệ mật thiết với nhau: Sinh 

trường, sự phân hóa tế bào, mô và quá trình phát sinh hình thái tạo 

nên các cơ quan cùa cơ thề. 

D. Quá trình gia tăng kích thước của cơ thề thông qua sự tăng trướng 

của từng loại mô, loại cơ quan trong chu kì sống của một cá thể. 

2. ơ thực vật có hạt một năm, chu kì sinh trưởng và phát triền diên ra 

theo trình tự sau: 

A. Nảy mầm -> Mọc lá -> Ra hoa -> Sinh trưởng mạnh -> Tạo quà 

-> Quá chín 

B. Náy mầm -> Mọc lá -> Sinh trưởng mạnh -ỳ Ra hoa -ỳ Tạo quá 

-> Quả chín 

c. Nảy mầm -> Ra hoa -> Mọc lá -> Sinh trường mạnh -ỳ Tạo quả 
-> Quả chín 

D. Sinh trường mạnh Này mầm -> Mọc lá -> Ra hoa -ỳ Tạo quả 
-> Quả chín 

3. Ở thực vật có hạt một năm, pha sinh sản không bao gồm: 

A. Quà chín. B. Tạo quá. c. Nẩy mầm. D. Ra hoa. 

4. Dấu mốc cho pha sỳih sản ở thực vật là: 

A. Sự ra hoa. B. Sự nẩy mầm. 

c. Sự phân hóa mô. D. Sự tạo quả. 

5. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng sơ cẩp ở thực vật là không đúng: 

A. Hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia 

tế bào mô phân sinh bên. 
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li Dược thấy ờ da số cây một lá mầm. 

c Các bó mạch trong thân xôp lộn xộn do đó thân thường có kích 

thước bé. 

D. Thời gian sống ngăn. 

ồ. Nhận dịnh nào dưới dãy về sinh trưỏng sơ cấp ở thực rật tà không đúng: 

A. Hình thức sinh trường làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia 

tế bào mô phàn sinh đinh. 

B Dược thấy ờ phần ngọn cây cua cây hai lá mầm. 

c. Dược thây phô biên ớ da sô cây hai lá mầm. 

D. Các bỏ mạch trong thân xêp lộn xộn do đó thân thường cỏ kích 

thước bé. 

7. Nhận định nào dirởi đây rề sinh trưóiig sơ cấp ở thực rật là không đúng: 

A. Hình thức sinh trướng làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia 

tế bào mô phân sinh đình. 

B. Các bó mạch trong thân xếp đêu dặn do đó thân thường có kích 

thước lớn. 

C'. Được thây ơ da sõ cây một lá mầm. 

D. Được thây ờ phần ngọn cây của cây hai lá mầm. 

8. Nhận định nào dưới dày về sinh trướng thứ cấp ở thực vật là không đúng: 

A. 1 lình thức sinh trưởng làm cho cây to ra do sự phân chia tế bào mô 

phân sinh đinh và mô phân sinh đinh rễ. 

B. Cây lớn về bề ngang, thân to. 

c. Xảy ra ở cây hai lá mầm. 

D. Các bó mạch trong thân xếp theo thứ tự nhất định do đó thân 

thường có kích thước lớn. 

9. INhộn dinh nào duxri dãy về sinh truxhtg thứ cấp ở thực vật là không đủng: 

A. Hình thức sinh trường làm cho cây to ra do sự phân chia tế bào mô 

phân sinh bên. 

B. Mô phân sinh bên gồm có tầng sinh vò ở phía ngoài, tầng sinh 

mạch ờ phía trong. 

c. Xảy ra ở cây hai lá mầm. 

D. Các bó mạch trong thân xếp lộn xộn không theo thứ tự nhất định 

do dó thân thường có kích thước bé. 
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10. Nhận định nào (hrới I tây về sinh trướng thứ cấp ở thực vật là không đúng: 

A. Hình thức sinh trường làm cho cây to ra do sự phân chia tế bào mò 

phân sinh bèn. 

B. Cây lớn về bề ngang, thân to. 

c. Mô phân sinh bên gồm có tầng sinh vò ở phía ngoài, tầng sinh 

mạch ờ phía trong. 

D. Thời gian sống ngắn. 

11. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng thứ cấp ở thực vật là không đúng: 

A. Hình thức sinh trướng làm cho cây to ra do sự phân chia tế báo mô 

phân sinh bên. 

B. Cây lớn về chiều cao, thân nhỏ. 

c. Mô phân sinh bên gồm có tầng sinh vò ở phía ngoài, tầng sinh 

mạch ở phía trong. 

D. Các bó mạch trong thân xếp theo thứ tự nhất định do đó thân 

thường có kích thước lớn 

12. Nhận định nào dưới đây về sinh trướng thứ cấp ở thực vật là không đúng: 

A. Hình thức sinh trưởng làm cho cây to ra do sự phân chia tế bào mô 

phân sinh bên. 

B. Mô phân sinh bên gồm có tầng sinh vỏ ở phía ngoài, tầng sinh 

mạch ở phía trong. 

c. Xảy ra ở cây một lá mầm. 

D. Các bó mạch trong thân xếp theo thứ tự nhất định do đó thân 

thường có kích thước lớn. 

13. Nhộn định nào dưới đây về sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là đúng: 

A. Hình thức sinh trường làm cho cây to ra do sự phân chia tế bào mô 

phân sinh bên. 

B. Cây không lớn về bề ngang, thân bé. 

c. Mô phân sinh bên gồm có tầng sinh vò ở phía ngoài, tầng sinh 

mạch ở phía trong. 

D. Các bó mạch trong thân xếp theo thứ tự nhất định do đỏ thân 

thường có kích thước lớn. 

14. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là đúng: 

A. Hình thức sinh trưởng làm cho cây to ra do sự phân chia tế bào mô 

phân sinh đinh rễ. 

B. Cây lớn về bề ngang, thân to. 
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('. Thời gian sống ngăn. 

I). Xảy ra ờ cây hai lá mầm. 

15. Nhận định nào dưới dây vế sinh trưởng sơ cấp ớ thực vật là dũng: 

A. Hình thức sinh trưởng làm cho cây to ra do sụ phân chia tế bào mô 

phàn sinh bên. 

B. Cây lớn về bề ngang, thân t). 

('. Xảy ra ở phần thân non (ngọn cây) cua cây hai lá mầm. 

1). Các bó mạch trong thân xếp theo thứ tự nhất định do đó thân 

thương có kích thước lớn. 

16. Nhận định nào dưới dây về sinh trưởng thứ cấp ở thực vật là đúng. 

A. Hình thức sinh trưởng làn cho cây to ra do sự phân chia tế bào mô 

phân sinh bên. 

B Thân cây có kích thước bé. 

c. Được thấy ở đa số cây một lá mầm. 

D. Xảy ra ở phần ngọn của cây cây hai lá mầm. 

17. Đoi với mỉa, rau cải mô hình điều chỉnh nào đem lại hiệu quả kinh 

tế cao nhất? 

A. Ưc chế sinh trưởng thân lá. 

B. Kích thích sinh trường thân lá. ức chế hình thành hoa. 

c Kích thích sinh trưởng thân lá rồi sau đó kích thích hình thành hoa. 

D. Ưc chế sinh trương thân lá rồi sau đó kích thích hình thành hoa. 

18. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng thứ cẩp ở thực vật là đúng: 

A. Hình thức sinh trưởng làm cho cây to ra do sư phân chia tế bào mô 

phân sinh ngọn. 

B. Thân cây có kích thước lớn. 

c Thời gian sống ngắn. 

D. Các bó mạch trong thân xếp lộn xộn do đó thân thường có kích 

thước bé. 

19. Nhận dinh nào dưới đây về sinh trưởng thứ cấp ờ thực vật là đúng: 

A. Thời gian sổng dài. 

B. Được thấy ờ da số cây một lá mầm. 

( . Xay ra ở phần ngọn cùa cây cây hai lá mầm. 

!). Cuc bó mạch trong thân xếp lộn xộn do đó thân thường có kích 

thươc bé. 



20. Mô phân sinh đỉnh không có mặt ở: 

A. Chồi đinh. B. Đỉnh rễ. 

c. Nơi gắn lá vào thân. D. Chồi nách. 

21. Nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng là: 

A. 25 - 35°c B.20- 35°C c.25-30°c D.20-30T 
22. Hình thức sinh trưởng sơ cấp được thấy ở: 

A. Phần thân non ờ cây hai lá mầm. 

B. Chồi đinh cùa cây một lá mầm 

c. Thân của cây hai lá mầm. 

D. A và B đều đúng. 

23. Sinh trưởng ở thực vật là gì ? 

A. Quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng và kích thước tế bào, 

làm cây lớn lên trong từng giai đoạn. 

B. Những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể, bào gồm sự 
phân hóa tế bào, mô và quá trình hình thành các cơ quan cùa cơ thể. 

c. Quá trinh tăng kích thước cùa cơ thể diễn ra song song với quá 

trình biệt hóa của íế bào. 

D. Quá trình tăng trưởng cùa cơ thể dựa trên sự gia tăij|g số lượng của 

tế bào. 

24. Nhận định nào (lưới đây vé mối liên quan giữa sinh trưởng và phát 

triển là không đúng: 

A. Sinh trường và phát triển là hai quá trình liên tiếp và xen ké nhau 

trong quá trình sống của thực vật. 

B. Một cơ quan hay bộ phận cùa cây có thể sinh trưởng nhanh nhung 

phát triển chậm hay ngược lại. 

c. Một cơ quan hay bộ phận cùa cây có thể sinh trường và phát triển 

đều nhanh hay đều chậm. 

D. Pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng và pha sinh trưởng phát triển 

sinh sản bắt đầu cùng một lúc và diễn ra song hành. 

25. Ở thực vật có hạt một năm, pha sinh dưỡng không bao gằm: 

A. Nẩy mầm. 

B. Ra hoa. 

c. Mọc lá. 

D. Sinh trưởng rễ, thân, lá mạnh mẽ. 
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26. 

27. 

28. 

Sinh trưởng sơ cấp ớ thực vật là hình thức sinh trướng: 

A. Làm cho cây lán và cao lên do sự phân chia té bào mô phân sinh hên. 

B. Làm cho cây lớn và cao lèn do sự phân chia tế bào mô phàn sinh 

đinh rễ. 

( . Làm cho cây lớn và cao lên do sự phàn chia tế bào mô phàn sinh dinh. 

I). Làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh 

chồi nách. 

Mô phân sinh bén có mặt ở: 

A. Thân cùa cây một lá mầm. 

c. Đinh rễ. 

Mô phân sinh lóng có mặt ở: 

A. Chồi đinh, 

c. Dinh rề. 

B. Nơi gắn lá vào thân. 

D. Thân cua cây hai lá mầm 

B. Noi gan lá vào thân. 

D. Thân của cây hai lá mầm 

PO Oĩ. 

BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT 

1. Dặc điếm chung nào dưới đây cùa hoocmôn thực vật là không đúng: 

A. Tính chuyên hóa cao hem nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao. 

B. Duợc phản làm hai nhóm chính là hoocmôn kích thích và 

hoocmôn ức chế. 

c. Được tồng hợp ở một nơi nhưng gây ra phán ứng ở nơi khác. 

D. Nồng độ rất tháp nhưng có thê gây ra những biến đồi mạnh trong 

cơ thổ. 

2. Sắp xép loại hoocmôn thực vật và tác động kích thích (I) hoặc ức che 

(II) cùa nó cho dũng: 

Ị. Auxin ; 2: Axit abxixic : 3: Gibêrelin ; 4: Xitôkinin ; 5: Êtilen. 

A. I: 1,3,4; II: 2, 5 B. I: 1,3; II: 2,4, 5 

c I: 1,2, 3; II: 4, 5 D. I: 1,3, 5; II: 2. 4 

3. Dạng hoocmôn auxin chinh trong cơ thể thực vật là: 

A Auxin a (C18H32O5) B. Auxin b (C18ỈT30O4) 

c Axit inđôl axêtic (AIA) D. Auxinoit 

4. Hoocmôn thực vật nào dưới đây được vận chuyển qua con đường 

khuếch tán: 

A. Auxin. B. Ẻtilen c. Gibêrelin D. Axit abxixic 
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5. Hoocmôn thực vật nào du ới dây không thể tác dụng lên các mò, tổ 

chức ở xa cơ quan sản xuất hoocmôn: 

A. Gibêrelin B. Axit abxixic c. Auxin. D. Êtilen 

6. Tác dụng nào dưới đây không phải là vai trò sinh li của hoocmôn 

thực vật auxin? 

A. Điều chinh tính hướng sáng, hướng đất. 

B. ức chế hiện tượng chín của quả. 

c. Hình thành chồi. 

D. Tạo hiện tượng ưu thế ngọn (làm chồi ngọn và rễ chính sinh trường 

mạnh). 

7. Hoocmôn nào dưới đây không phải là chất kích thích sinh trưởng: 

A. Xitôkin. B. Axit abxixic c. Auxin. D. Gibêrelin. 

8. Tác dụng nào dưới đây không phải là vai trò sinh lí của hoocntỏn 

thực vậtxitôkinin? 

A. Kích thích ra hoa. B. Hình thành chồi. 

c. Ngăn cản hiện tượng hóa già. D. Kích thích sự phát triển chồi bên. 

9. Tác dụng nào dưới đây không phải là vai trò sinh li của hoocmôn 

thực vật axit abxixic? 

A. Gây ra rụng lá. 

B. Gây ra tình trạng ngủ cùa chồi, của hạt. 

c. Làm quả chín. 

D. Gây tình trạng hóa già. 

10. Auxin có vai trò trong việc điều chỉnh: 

A. Hình thành rễ B. Hình thành chồi bên 

c. Hình thành hoa. D. Hình thành thân. 

11. Gibêrelin có vai trò trong việc điều chỉnh: 

A. Hình thành rễ B. Hình thành chồi bên 

c. Hình thành hoa. D. Hình thành thân. 

12. Hoocmôn sinh trưởng nào dưới đây là hoocmôn nhân tạo? 

A. 2,4 D B. Ẻtilen c. Auxin D. Axit abxixic 

13. Nhận xét nào dưới dây về các hoocmôn thực vật là không đúng: 

A. Các chất ức chế sinh trướng thường được hình thành và tích lũy ở 
các cơ quan già. cơ quan sinh sản. cơ quan dự trừ. 

B. Sự cân bàng giữa tác dụng kích thích và ức chế diễn ra lúc chuyên giai 

đoạn sinh trường sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trường sinh sàn. 
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c. Một số hoạt động sinh trướng dược điều chinh bởi tác động cùa 

các hoocmôn. 

D. Các hoocmôn kích thích sinh trưởng thường được hình thành ớ cơ 
quan non, chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng. 

14. Nhận xét nào dưới dây về các hoocmôn thực vật là không đúng: 

A Mọi hoạt động sinh trường đều được điều chinh bởi tác động cùa 

các hoocmôn. 

B. Các hoocmôn kích thích sinh trường thường được hình thành ờ cơ 
quan non, chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng. 

c. Các chất ức chế sinh trường thường được hình thành và tích lũy ờ 
hệ rề, thân, cành trường thành. 

D. Sự cân bàng giữa tác dụng kích thích và ức chế diễn ra lúc chuyển 

giai đoạn sinh trướng sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trường sinh 

sàn. 

75. Nhận xét nào dưới đây vế các hoocmôn thực vật là không đúng: 

A, Mọi hoạt động sinh trường đều được điều chinh bởi tác động của 

các hoocmôn. 

B. Các hoocmôn kích thích sinh trường thường được hình thành ở cơ 
quan non, chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng. 

c. Các chất ức chế sinh trường thường được hình thành và tích lũy ở 
các cơ quan già, cơ quan sinh sản, cơ quan dự trữ. 

D. Sự cân bằng giữa tác dụng kích thích và ức chế diễn ra lúc kết thúc 

giai đoạn sinh trưởng sinh sàn. 

16. Khi sử dụng các hoocmôn thực vật trong nông nghiệp cần chú ý 

nguyên tắc nào? 

A. Nguyên tắc nồng độ: phải sử dụng nồng độ thích hợp 

B. Nguyên tắc đối kháng, hỗ trợ giữa các hoocmôn. 

c. Nguyên tắc không thay thế: hoocmôn không thể thay thế các chất 

dinh dưỡng cho cây. 

D. Tất cà đều đúng. 

7 7. Cặp đôi hoocmôn nào dưới đây có tác dụng điểu chỉnh hiện tượng 

ưu thế ngọn: 

A. Ẻtilen / Gibêrelin B. Axit abxixic / Gibêrelin 

c. Êtilen / Auxin D. Auxin / Xitôkinin 
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18. Cặp đôi hoocmôn nào dưới đây có tác dụng điều chỉnh sự chín của 

quả: 

A. Axit abxixic / Gibêrelin B. Êtilen / Auxin 

c. Auxin / Xitôkinin D. Êtilen / Gibêrelin 

19. Cặp đôi hoocmôn nào dưới đây có tác dụng điều chỉnh trạng thái 

ngủ nghỉ và nẩy mầm cửa hạt, chồi, củ: 

A. Êtilen / Gibêrelin B. Êtilen / Auxin 

c. Auxin / Xitôkinin D. Axit abxixic / Gibêrelin 

20. Để thúc hạt hay củ nẩy mầm sớm khi chúng đang ở trạng thái ngủ, 

người ta sử dụng hoocmôn: 

A. Axit abxixic. B. Gibêrelin 

c. Auxin. D. Êtilen 

21. Sự già hóa ở thực vật xảy ra do: 

A. Tăng axit abxixic B. Tăng nồng độ êtilen. 

c. Tăng nồng độ gibêrelin. D. Tăng nồng độ etilen. 

22. Đặc điểm chung nào dưới đây cùa hoocmôn thực vật là không đúng: 

A. Được phân làm hai nhóm chính là hoocmôn kích thích và 

hoocmôn ức chế. 

B. Nồng độ trong cơ thề rất cao ờ giai đoạn sinh trường phát triển 

dinh dưỡng. 

c. Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao. 

D. Được tổng hợp ờ một nơi nhưng gây ra phản ứng ờ nơi khác. 

23. Hoocmôn axit abxixic (AAB) được tổng hợp chù yếu ở: 

A. Quả chín. B. Đinh chội ngọn, 

c. Hệ thống rễ. D. Cơ quan sinh sàn. 

24. Hoocmôn nào dưới đây không phải là chất kích thích sinh trưởng: 

A. Auxin. B. Gibêrelin. c. Xitôkin. D. Êtilen 

25. Tác dụng nào dưới đây không phải là vai trò sinh lí của hoocmôn 

thực vật axit abxixic? 

A. Gây ra rụng lá. 

B. Gây ra tình trạng ngủ cùa chồi, cùa hạt. 

c. Kích thích ra hoa. 

D. Gây tình trạng hóa già. 

26. Các chất làm chậm sinh trưởng tổng họp được sử dụng nhằm mục đích: 

A. Làm quả mau chín. 
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B. Làm thâp cây, cưng cây. chông lộp dô. 

c\ Kích thích phát triển hệ rễ. 

D. Kích thích ra hoa. 

27. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng sfí cấp ở thực vật là đúng: 

A. ỉỉình thức sinh trưcmg làm cho cây to ra do sự phân chia tế bào mô 

phân sinh ngọn. 

B. Cây lớn về bề ngang, thân to. 

c. Mô phân sinh bên gồm có tầng sinh vo ớ phía ngoài, tầng sinh 

mạch ờ phía trong. 

D. Các bó mạch trong thân xếp theo thứ tự nhất định do đó thân 

thường có kích thước lòm. 

28. Sự già Itóa của thực vật được điều chỉnh bởi: 

A. Tăng êtilen. B. Tăng gibêrelin. 

c. Tăng axit abxixic D. Tãng xitôkinin. 

29. Đối với cây trồng lấy hạt như lúa, đại mạch V.V.. mô hình điều chỉnh 

nào đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất? 

A. Kích thích sinh trưởng thân lá, ức chế hình thành hoa. 

B. Kích thích sinh trường thân lá rồi sau đó mới kích thích hình thành 

hoa. 

c. ức chế sinh trường thân lá rồi sau đó mới kích thích hình thành hoa. 

D. Chi cần ức chế sinh trưởng thân lá. 

30. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là đúng: 

A. Các bỏ mạch trong thân xếp lộn xộn do đó thân thường có kích 

thước bé. 

B. Cây lớn về bề ngang, thân to. 

c. Song lâư năm. 

D. Xảy ra ớ cây hai lá mầm. 

31. Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng sinh trưởng: 

A. Sự nẩy lộc. B. Sự đâm chồi. C. Sự đè nhánh. D. Hạt nẩy mầm 

32. Nhận dịnh nào dưới đây về sinh trướng thứ cấp ở thực vật là đúng: 

A. Thời gian sống ngắn. 

B. Dược thấy ờ đa số cây một lá mầm. 

C. Xày ra ở phần ngọn cùa cây cây hai lá mẩm. 

D Các bó mạch trong thân xếp theo thứ tự nhất định do đó thân 

thường có kích thước lớn. 
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33. Loại hoocmôn thực vật nào được vận chuyển từ đỉnh ngọn xuống 

theo hướng gốc: 

A. Auxin. B. Gibêrelin c. Xitôkinin D. Axit abxixic 

34. Tác dụng nào dưới đây không phải là vai trò sinh lí của hoocmôn 

thực vật axit abxixic? 

A. ức chế rụng lá. 

B. Gây ra tình trạng ngủ của chồi, của hạt. 

c. Đóng khí khổng. 

D. Gây tình trạng hóa già. 

35. Gibêreỉin có vai trò trong việc điều chỉnh: 

A. Hình thành thân. B. Hình thành chồi bên 

c. Hình thành hoa. D. Hình thành rễ 

36. Xytôkinin có vai trò trong việc điều chỉnh: 

A. Hình thành hoa. B. Hình thành thân, 

c. Hình thành rễ D. Hình thành chồi bên 

37. Tác dụng nào dưới đây là vai trò sinh lí của hoocmôn thực vật 

êtilen? 

A. Kích thích quả chín. B. Làm rụng lá, quả. 

c. Kích thích ra hoa. D. A và B đúng. 

38. Cây một năm /à cây: 

A. Ket thúc chu kì sống trong năm đó mà không bất buộc sang năm sau. 

B. Chu kì sống gối đầu từ năm này sang năm sau. 

c. Kết thúc chu kì sống trong một hoặc vài năm. 

D. A và B đúng 

39. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là không 

đúng: 

A. Các bó mạch trong thân xếp lộn xộn do đó thân thường có kích 

thước bé. 

B. Thời gian sống dài. 

c. Được thấy ở đa số cây "một lá mầm. 

D. Được thấy ở phần ngọn cây cùa cây hai lá mậm. 

40. Tác dụng nào dưới đây không phải là vai trò sinh lí của hoocmôn 

t/tực vật gibêrelin ? 

A. Kích thích ra hoa. 

B. Kích thích nẩy mâm của hạt, củ và thân ngầm. 
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c. Kích thích hình thành quà và tạo quả không hạt. 

D. ức chế rụng lá, hoa, qua. 

41. Tác dụng nào (lưới đây không phải là vai trò sinh ti cùa hoocmôn 

th ực vật xitôkinin ? 

A. Hoạt hóa phân chia tế bào. 

B. Kích thích sự trưcmg dãn tế báo. 

c. Ngăn cán hiện tượng hóa già. 

D. Kích thích sự phát triền chồi bên. 

42. Quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển là mối quan hệ: 

A. Độc lập. B. Liên tiếp và xen ké. 

c. Song song. D. Tương hỗ. 

43. Các mô phân sinh ở thực vật gồm có các loại: 

A. Mô phân sinh đinh, mô phân sinh đinh rễ, mô phân sinh vỏ. 

B. Mô phân sinh bên, mô phân sinh đinh. 

c. Mô phân sinh đinh, mô phân sinh bên, mô phân sinh đinh rễ. 

D. Mô phân phân sinh chồi nách, mô phân sinh đinh, mô phân sinh thân. 

44. Cây hai năm là cây: 

A. Kết thúc chu kì sống trong vòng tối đa là hai năm. 

B. Chu ki sống gối đầu từ năm này sang năm sau. 

c. Kết thúc chu kì sổng trong một hoặc vài năm. 

D. A và B đúng 

45. Mô phân sinh đỉnh có mặt ở: 

A. Chồi đinh. B. Chồi nách. c. Đinh rề. D. Tất cả đều đúng. 

46. Hoocmôn êtiỉen được tồng hợp chù yểu ở: 

A. Quà đang chín. 

B. Đỉnh chồi ngọn, 

c. Hệ thống rễ. 

D. Các cơ quan non đang sinh trường. 

47. Tác dụng nào dưới đây không phải là vai trò sinh tí của hoocmôn 

thực vật auxin? 

A. Kích thích dãn tế bào. 

B. Kích thích ra hoa. 

c. ức chế sự rụng hoa, quả, lá. 

D. Kích thích ra qua và tạo quá không hạt. 
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48. Tác dụng nào dưới đây không phải là vai trò sinh tí của hoocmôn 

thực vật auxin? 

A. Kích thích dãn tế bào. 

B. Tạo hiện tượng ưu thế ngọn (làm chồi ngọn và rễ chính sinh trường 

mạnh). 

c. Kích thích nẩy mầm của hạt, củ, thân ngầm. 

D. Kích thích ra quả và tạo quả không hạt. 

49. Quá trình nào diễn ra ưu thể trong giai đoạn phân bào? 

A. Phân hóa tế bào. B. Tăng kích thước tế bào. 

c. Gia tàng số lượng tế bào. D. Gia tăng thể tích tế bào. 

50. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng thứ cấp ở thực vật là không 

đúng: 

A. Hình thưc sinh trưởng làm cho cây to ra do sự phân chia tế bào mô 

phân sinh bên. 

B. Cây lớn về bề ngang, thân to. 

c. Mô phân sinh bên gồm có tầng sinh vỏ ở phía trong, tầng sinh 

mạch ờ phía ngoài. 

D. Sống lầu năm. 

51. Nhận xét nào dưới đây về các hoocmôn thực vật là không đủng: 

A. Các chất ức chế sinh trưởng thường được hình thành và tích lũy ờ 
các cơ quan già, cơ quan sinh sản, cơ quan dự trữ. 

B. Mọi hoạt động sinh trường đều được điều chỉnh bời tác động của 

các hoocmôn. 

c. Các hoocmôn kích thích sinh trưởng thường được hình thành từ hệ 
rễ, chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng. 

D. Sự cân bảng giữa tác dụng kích thích và ức chế diễn ra lúc chuyển 

giai đoạn sinh trường sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trường sinh 

sản. 

52. Chất làm chậm sinh trưởng nhân tạo có tác dụng: 

A. ức chế sinh trưởng và sinh sản. 

B. ú’c chế sinh trưởng và không làm thay đổi đặc tính sinh sản. 

c. ức chế quá trình sinh sản. 

D. ức chế sinh trường. 

53. Loại hoocmôn thực vật nào được vận chuyển từ rễ lên ngọn: 

A. Gibêrelin B. Xitôkinin c. Axit abxixic D. Auxin. 
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54. Tác (lụng nào dưới dây không phai hì vai trò sinh li của hoocmôn 

thực vậtgibêrelin? 

A. Kích thích dãn dài tê bào. 

B. Tạo hiện tượng ưu thê ngọn (làm chồi ngọn và rễ chính sinh trường 

mạnh). 

c. Kích thích ra hoa. 

D. Kích thích hình thành quả và tạo quà không hạt. 

55. lltìocmôn xitôkinin được tổng hợp chủ yếu ở: 

A. Quả chín. 

B. Dinh chồi ngọn, 

c. Hệ thống rễ. 

D. Lá non. một số cơ quan non đang sinh trường. 

56. Đối với các cây trồng như rau muống, thuốc lá để tăng hiệu quả kinh 

tế người ta thực hiện: 

A. ức chế giai đoạn sinh trưởng phát triển dinh dưỡng, kéo dài giai 

đoạn sinh trường phát triển sinh sản. 

B. Kéo dài giai đoạn sinh trưởng phát triển dinh dưỡng, Kéo dài giai 

đoạn sinh trường phát triển sinh sản. 

c. Kéo dài giai đoạn sinh trưởng phát triển dinh dưỡng, ức chế giai 

đoạn sinh trường phát triển sinh sản. 

D. ửc chế giai đoạn sinh trường phát triển dinh dường, ức chế giai 

đoạn sinh trưởng phát triển sinh sản. 

57. Những yếu tố nào dưới đầy ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của thực vật: 

A. Các hoocmôn thực vật. 

B. Các điều kiện tự nhiên như nhiệt độ, ánh sáng V.V.. 

c. Các điều kiện canh tác. 

D. Tất cà đều đủng. 

58. Nhiệt độ đóng vai trò quyết định trong giai đoạn nào của thực vật: 

A. Ra hoa. B. Tạo quả. 

c. Nẩy mầm cùa hạt, chồi. D. Quả chín. 

59. Mô phân sinh đỉnh không cỏ mặt ở: 

A. Chồi đinh. B. Thân. c. Chồi nách. D. Đinh rễ. 

60. Hoocmôn thực vật còn được gợi là: 

A. Auxin 

B. Phitôhoocmôn 



c. Gibêrelin 

D. Hoocmôn kích thích hoặc ức chế ở thực vật. 

61. Hoocmôn thực vật không cỏ đặc điểm chung nào dưới dây: 

A. Được tổng hợp ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ờ nơi khác. 

B. Nồng độ rất thấp nhưng có thể gây ra những biến đổi mạnh tronị 
cơ thể. 

c. Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn ờ động vật bậc cao. 

D Đều ở dạng lòng. 

62. Đặc điểm chung nào dưới đây của hoocmôn thực vật là không đúng: 

A. Nồng độ rất thấp nhưng có thể gây ra những biến đồi mạnh trong 

cơ thể. 

B. Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn ờ động vật bậc cao. 

c. Được phân làm hai nhóm chính là hoocmôn kích thích và 

hoocmôn ức chế. 

D. Được tổng hợp ở nhiều nơi nhưng gây ra phản ứng tập trung ở một 

cơ quan nhất định. 

63. sắp xép loại hoocmôn thực vật và tác động chinh của nỏ cho đủng: 

1. Auxin ; 2: Axit abxixic : 3: Gỉbếrelin ; 4: Xitôkinin ; 5: Êtilen 

a. Sự chín của quả ; b: Phân chia tế bào ; c: Sự kẻo dài và lớn lên 

cùa tể bào; d: Sự phân hóa tể bào; e: Sự rụng lá. 

A. le ; 2c ; 3e ; 4b ; 5a B. lc ; 2e ; 3c ; 4b ; 5a 

c. la ; 2e ; 3c ; 4a ; 5b D. lc ; 2e ; 3a; 4c ; 5b 

64. Hoocmôn auxin được tổng hợp chủ yếu ở: 

A. Cảc cơ quan còn non. B. Đinh chồi ngọn, 

c. Đỉnh rễ. D. Lá non. 

65. Hoocmôn gibẽrelin được tổng hợp qhủ yểu ở: 

A. Các cơ quan còn non. 

B. Hệ thống 

c. Quả chín. 

D. Lá non, một số cơ quan non đang sinh trưởng. 



BÀI 36: PHÁT TRIỂN ở THỰC VẬT có HOA 

1. Đoi với thực vật có hoa, ra hoa là dấu hiệu của. 

A. Sự sinh trưởng. B. Sự già hó,!. 

c. Sự phát triển. D. Sự phân h >a. 

2. Tinh trạng cây mang nhiều hoa đực sẽ xảy ra ki. i: 

A. Cây non có nhiều rễ phụ, nhiêu xitôkin. 

B. Cây non có nhiều lá, ít rễ, nhiều gibêrelin. 

c. Cây vừa có nhiều rề \à lá. 

D Cây có nhiều rỗ, nhiều gibrrelin. 

3. Tinh trạng cây mang nhiều hoe cái sẽ xảy ra khi : 

A. Cây non có nhiều lá, ít rễ. nhiều gibêrelin. 

B. Cây non có nhiều rẽ và lá. 

C. c ây non có nhiều rễ phụ nhiều xitôkin. 

D. Câv có nhiều rễ, nhiều gibêrelin. 

4. Tinh trạng cây mang tỉ lệ hoa đực và hoa cái gần bằng nhau sẽ xảy 

ra khi : 

A. Cây có nhiều rễ, nhiều gibêrelin. 

B. Cây non có nhiều rễ phụ, nhiều xitôkin. 

C. Cây non có nhiều lá, ít rễ, nhiều gibèrelin. 

D. Cây non có nhiều rễ và lá. 

5. Loại cây trồng nào dưới đây chỉ ra hoa khi kết hạt vào mùa xuân sau 

khi đà trãi qua mùa đông giá lạnh: 

A. Cây mùa đông. B. Cây hai năm. 

C. Cây ngày dàí. D . A và B đúng. 

6. Trình tự tác động nào dưới đây dẫn đến sự hình thành hoa đực, hoa 

cái là đúng: 

A. Nhân tố môi trường -ỳ Hoocmôn thực vật -ỳ Bộ máy di truyền 

Giới tính đực, cái. 

B. Nhân tố môi trường -> Bộ máy di truyền -> Hoocmôn thực vật -> 

Giới tính đực, cái. 

c. Hoocmôn thực vật + Nhân tố mòi trường -> Bộ máy di truyền -> 

Giới tính đực, cái.. 

1). Nhân tố mòi trường + Bộ máy di truyền -> Hoocmôn thực vật -> 

Giới tính đực, cái. 



7. Mô tả nào dưới đây về ảnh hưởng của ngoại cảnh đến sự ra hoa là 

đúng: 

A. Cây sẽ tạo nhiều hoa cái khi ngày dài, ánh sáng đỏ, nhiệt độ thấp, 

hàm lượng CƠ2 cao, nhiều nitơ. 

B. Cây sẽ tạo nhiều hoa cái khi ngày ngắn, ánh sáng xanh, miệt độ 
thấp, hàm lượng C02 cao, nhiều nitơ. 

c. Cây sẽ tạo nhiều hoa cái khi ngày ngắn, ánh sáng xanh, miệt độ 
cao, hàm lượng CO2 thấp, nhiều kali. 

D. Cây sẽ tạo nhiều hoa cái khi ngày dài, ánh sáng đỏ, nhiệt lộ cao, 

hàm lượng CO2 thấp, nhiều kali. 

8. Mô tả nào dưới đây về ảnh hưởng của ngoại cảnh đến sự ra hoa là 

đúng: 

A. Cây sẽ tạo nhiều hoa đực khi ngày dài, ánh sáng đò, nhiệt cộ thấp, 

hàm lượng CO2 cao, nhiều nitơ. 

B. Cây sẽ tạo nhiều hoa đực khi ngày ngắn, ánh sáng xanh, rhiệt độ 
thấp, hàm lượng C02 cao, nhiều nitơ. 

c. Cây sẽ tạo nhiều hoa đực khi ngày ngắn, ánh sáng xanh, rhiệt độ 
cao, hàm lượng CO2 thấp, nhiều kali. 

D. Cây sẽ tạo nhiều hoa đực khi ngày dài, ánh sáng đỏ, nhiệt lộ cao, 

hàm lượng CO2 thấp, nhiều kali. 

9. Theo học thuyết Traiỉakhian thì ỳìorigen, hoocmôn kích thích ra hoa 

là một hợp chất của: 

A. Xitôkinin và gibêrelin. B. Auxin và antezin 

c. Gibêrelin và antezin. D. Auxin và gibêrelin. 

10. Hoocmôn jlorigen cỏ tác dụng: 

A. Kích thích nẩy chồi. B. Kích thích ra hoa. 

c. Kích thích phát triển rễ. D. Kích thích nầy mầm. 

11. Hoocmôn Ịĩorỉgen được sản xuất ở: 

A. Lá. B. Đinh chồi. c. Đinh rễ. D. Hệ rễ. 

12. Mô tả nàó dưới đây về quang chu kì là không đúng: 

A. Càn cứ theo quang chu kì có thể phân ra ba loại cây: cây truig tính, 

cây ngày ngắn và cây ngày dài. 

B. Ảnh hưởng tới sự phát triển nhưng không tác động đến ỉự sinh 

trưởng của cây. 

c. Là thời gian chiếu sáng xen kẻ với bóng tối. 
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I). Tác dộng đến sự ra hoa. rụng lá, tạo cũ. di chuyển các hợp chất 

quang hợp. 

13. Mô tả nào dưới đây về quang chu kì là không đúng: 

A. Căn cứ theo quang chu kì để phân thành hai loại cây: cây ngày 

ngẩn và cây ngày dài. 

B. Ảnh hướng tới sự phát triển và sinh trưởng của cây. 

C' L à thời gian chiêu sáng xen ké với bóng tôi. 

D. Tác động đến sự ra hoa, rụng lá. tạo cũ, di chuyển các hợp chất 

quang hợp. 

14. Mô tả nào dưới đây về quang chu kì là không đúng: 

A. Là thời gian chiếu sáng xen kẻ với bóng tối. 

B. Căn cứ theo quang chu kì có thê phân ra ba loại cây: cây trung tính, 

cây ngày ngắn và cây ngày dài. 

c. Ãnh hường tới sự phát triền và sinh trưởng cùa cây. 

I). Tác động đến sự ra hoa nhưng không tác động đến hiện tượngrụng 

lá, tạo cũ. 

15. Đặc điểm nào dưới đây ỉ à của cây ngày ngắn: 

A. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hon 12 giờ. Cây thược dược, 

đậu tưong, vừng, mía, cà tím, cà phê thuộc nhỏm này. 

B. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hon 12 giờ. Cây cà rốt, hành, rau 

diếp, thanh long, lúa mì thuộc nhóm này. 

c. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hcn 12 giờ. Cây thược dược, 

đậu tưong, vừng, mía, cà tím, cà phê thuộc nhóm này. 

D. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hon 12 giờ. Cây cà rốt, hành, 

rau diếp, thanh long, lúa mì thuộc nhỏm này. 

16. Đặc điiểm nào dưới đây là của cây ngày dài: 

A. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hcm 12 giờ. Cây thược dược, 

đậu tưcmg, vừng, mía, cà tím, cà phê thuộc nhóm này. 

B. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hon 12 giờ. Cây cà rốt, hành, rau 

diếp, thanh long, lúa mì thuộc nhóm này. 

C. Ra hoa trong điểu kiện chiếu sáng ít hon 12 giờ. Cây thược dược, 

đậu tương, vừng, mía, cà tím, cà phê thuộc nhóm này. 

D. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ. Cây cà rốt, hành, 

rau diếp, thanh long, lúa mì thuộc nhóm này. 



1/. Lay trung tinn ta cay: 

A. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hon 12 giờ. 

B. Ra hoa trong điều kiện chiểu sáng hon 12 giờ. 

c. Ra hoa trong điều kiện chiếu sang trung bình là 12 giờ. 

D. Ra hoa ở cá ngày dài lẫn ngày ngắn. 

18. Sắc tố cảm nhận quang chu kì có mặt ở bộ phận nào của cây: 

A. Chồi mầm. B. Chóp của lá mầm. 

c. Nụ hoa. D. A và B đúng. 

19. Nhận định nào dưới đây về phitôcrôm là đúng: 

A. Có ở chồi mầm và chóp của lá mầm. 

B. Có mặt trong cây dưới hai dạng: Dạng hấp thu ánh sáng đỏ (Pb60) 

và dạng hấp thu ánh sáng đỏ xa (P730). 

c. Hai dạng p660 và P730 có khả năng chuyển dạng cho nhau và sự 
chuyền hóa của 2 dạng thể hiện độ dài cùa ngày. 

D. Tất cà đều đúng. 

20. Nhận định nào dưới đây về phìtôcrôm là đúng: 

A. Hai dạng p660 và P730 có khả năng chuyển dạng cho nhau và sự 

chuyển hóa của 2 dạng thể hiện độ dài của ngày. 

B. Phitôcrôm tác động chủ yếu đến các vận động cảm ứng, đóng mở 
khí khổng. 

c. Tác động của ánh sáng đỏ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, 

ánh sáng đỏ xa kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn. 

D. Tất cả đều đúng. 

21. Nhận định nào dưới đây về phitôcrôm là không đủng: 

A. Phitôcrôm tác động chủ yếu đến các vận động cảm ứng, đóng mở 
khí khổng. 

B. Cỏ ở lá, trong cấu trúc của lục lạp. 

c. Hai dạng Pô60 và P730 của phitôcrôm có khả năng chuyển dạng cho 

nhau và sự chuyển hóa của 2 dạng thể hiện độ dài cùa ngày. 

D. Tác động của ánh sáng đỏ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, 

ánh sáng đò xa kích thích sự ra hoa cùa cây ngày ngắn. 

22. Nhận định nào dưới đây về phitôcrôm là không đúng: 

A. Có ở chồi mầm và chóp của lá mầm. 

B. Có mặt trong cây dưới hai dạng: Dạng hâp thu ánh sáng đò (P66o) 

và dạng hấp thu ánh sáng đò xa (P730). 



('. Cùng với diệp lục tham gia vào quá trình quang hợp. 

I). rác động cùa ánh sáng đo kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, 

ánh sáng đỏ xa kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn. 

23. Nhận dịnh nào dưới đây về phitôcrôm là không dứng: 

A. Có mặt trong cây dưới hai dạng: Dạng hấp thu ánh sáng đỏ (Pô6o) 

và dạng hấp thu ánh sáng đo xa (P?3o)- 

B. Phitôcrôm tác động chu yếu đếr các vận động càm ứng. đóng mơ 

khí khổng. 

c. Hai dạng P660 và P730 cùa phitôcrôm có khả năng chuyển dạng cho 

nhau và sự chuyển hóa cua 2 dạng thê hiện độ dài của ngày. 

I) Tác động cua ánh sáng đo xa kích thích sự ra hoa cùa cây ngày dài, 

ánh sống đỏ kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn. 

24. Sắc tố nào tham gia vào phản ứng quang chu kì của thực vật: 

A. Carôten B. Xantôphyl c. Phitôcrôm. D. Diệp lục. 

25. Trong diều kiện ngày ngắn đêm dài, nếu chiếu sáng bổ sung vào đêm 

dài sẽ dẫn đến kết quả: 

A Tạo nên đêm ngán và làm cho cây ngày ngắn nở hoa. 

Đ. Không ảnh hường đến độ dài ngày nên vẫn làm cho cây ngày ngắn 

nở hoa. 

c. Tạo nên đêm ngẳn và làm cho cây ngày dài nở hoa. 

D. Không anh hưởng đến độ dài ngày nên vẫn làm cho cây ngày dài 

nở hoa. 

26. Trong diều kiện ngày ngắn đêm dài, nếu chiếu sáng bô sung vào dêm 

dài sẽ dẫn đến kết quá: 

A. Tạo nên đêm ngấn và làm cho cây ngày ngắn không nở hoa. 

B. Tạo nên đém ngắn và làm cho cây ngày dài không nờ hoa 

c. Không ánh hướng đến độ dài ngày nên vẫn làm cho cây ngày dài 

nở hoa. 

D. Không ánh hương đến độ dài ngày nên vẫn làm cho cây ngày ngấn 

nở hoa. 

27. Chất nào dưới đây không liên quan đến hoạt động ra hoa của thực 

vật? 

A. Plorigen B. Xitôkinin c. Gibêrelin D. Phitôcrôm 
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28. Trong phản ứng quang chu kì, vai trò của thời kì sáng và thời kì tối 

như sau: 

A. Thời kì sáng quyết định cho sự ra hoa. 

B. Thời kì tối đóng vai trò quyết định cho sự ra hoa. 

c. Thời kì sáng và tối đều có vai trò như nhau trong việc quyết định 

sự ra hoa. 

D. Thời kì nào dài hom sẽ quyết định sự ra hoa. 

29. Thời gian tối trong quang chu kì có vai trò: 

A. Cảm ứng ra hoa. B. Tăng số lượng hoa. 

c. Tảng chất lượng hoa. D. Thay đổi màu sấc của hoa. 

30. Thời gian sáng trong quang chu kì có vai trò: 

A. Cảm ứng ra hoa. B. Tăng chất lượng hoa. 

c. Thay đổi màu sẳc cùa hoa. D. Tăng số lượng hoa. 

31. Sắc tố tiếp nhận ánh sảng trong phản úng quang chu kì của thực vật là: 

A. Phitôcrôm B. Diệp lục a hoặc b 

c. Carotenôit D. Florigen 

32. Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì 

trung tính được xác định dựa vào: 

A. Đường kính gốc. 

B. Chiều cao thân. 

c. Số lượng lá trên thân. 

D. Thời điềm kết thúc giai đoạn sinh trưởng. 

33. Để xử li quả sau thu hoạch người ta thường dùng chất nào dưới đây 

để giúp quả mau chỉn: 

A. Êtilen. B. Gibèrelin. c. Auxin. D. Axit abxixic. 

foQ« 
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B. SINH TRUỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 

BÀI 37: SINH TRƯỞNG VA PHAT TRIỂN ở ĐỘNG VẬT 

/. Nhận xét nào dưới đây là không đúng? 

A. Sự phát triền của động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật 

thiết với nhau ỉà sinh trướng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thải 

cơ quan và cơ thề. 

B. Cơ thề động vật dược hình thánh do kết quà cùa quá trình phân hóa 

cùa hợp tử. 

c. Dặc diêm của quá trình sinh trường và phát triển của động vật thay 

đổi tùy theo loài động vật và tùy thuộc vào điều kiện song cùa 

chứng. 

D. Sự sinh trưởng là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ 

thê động vật theo thời gian. 

2. Nhận xét nào dưới đây là không đúng? 

A. Sự phát triển cùa động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật 

thiêt với nhau là sinh trường, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái 

cơ quan và cơ thề. 

B. Sự sinh trưởng tạo tiền đề cho sự phát triển 

c Dặc điểm cùa quá trình sinh trường và phát triển của động vật 

không thay đôi theo loài động vật nhưng phụ thuộc nhiều vào diều 

kiện sống của chúng. 

D Tốc độ sinh trường cùa các mô. các cơ quan khác nhau ưong cơ 

thể diễn ra không giống nhau. 

3. Nhận xét nào dưới dây là không đúng? 

A Cơ thề động vật được hình thành do kết quà của quá trình sinh 

trưởng và phát triển cùa hợp tứ theo thời gian. 

B Sự phát triên cùa động vật là quá trình phát sinh hình thái cơ quan 

và cơ thể. 

c Tốc độ sinh trường cùa các mô, các cơ quan khác nhau trong cơ 

the diễn ra không giống nhau. 
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D. Sự sinh trưởng là sự gia tàng kích thước cũng như khối lượng cơ 

thể động vật theo thời gian. 

4. Nhận xét nào dưới đây là không đúng? 

A. Dặc điêm của quá trình sinh t-ương và phát triển của động vật thay 

đôi tùy theo loài động vật và tùy thuộc vào điều kiện sống cùa 

chúng. 

B. Sự phát triển của động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật 

thiết với nhau là sinh trường, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái 

cơ quan và cơ thể. 

c. Sự sinh trường là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ 
thể động vật theo thời gian. 

D. Tốc độ sinh trường của các mô, các cơ quan khác nhau trong cơ 
thể luôn luôn diễn ra giong nhau. 

5. Nhận xét nào dưới đây là đúng? 

A. Đặc điểm cùa quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật 

không thay đổi theo loài động vật nhưng phụ thuộc nhiều vào điều 

kiện sống cùa chúng. 

B. Sự phát triển của động vật là quá trinh phát sinh hình thái cơ quan 

và cơ thể. 

c. Cơ thể động vật được hình thành do kết quả của quá trình sinh 

trường và phát triển cùa hợp tử theo thời gian. 

D. Tốc độ sinh trường của các mô, các cơ quan khác nhau trong cơ 
thể luôn luôn diễn ra giống nhau. 

6. Nhận xét nào dưới đây là đúng? 

A. Đặc điểm của quá trình sinh trường và phát triển cùa động vật 

không thay đổi theo loài động vật nhưng phụ thuộc nhiều vào điều 

kiện sống của chúng. 

B. Sự phát triển của động vật là quá trình phát sinh hình thái cơ quan 

và cơ thể. 

c. Tốc độ sinh trường cùa các mô, các cơ quan khác nhau trong cơ 
thể diễn ra giống nhau. 

D. Sự sinh trường là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ 
thể động vật theo thời gian. 
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7. Nhận xét nào dưới đây là dũng? 

A. Quá trình sinh trường cùa dộng vật thay đổi tùy theo loài động vật 

và tùy thuộc vào điêu kiện sống cùa chúng nhưng quá trình phát 

triển không phụ thuộc vào nhCmg yếu tố trên. 

B Sự phát trièn cùa động vật bao gôm ba quá trình liên quan mật 

thiết với nhau là sinh trưởng, biệt hóa tế bào A'à phát sinh hình thái 

cơ quan và cơ thể. 

c. Tốc độ sinh trương của các mô. các cơ quan khác nhau trong cơ 
thê điền ra giống nhau. 

D. Sự sinh trường là sự gia tăng kích thước và phân hỏa chức năng 

cua tế bào trong cơ thế động vật theo thời gian. 

8. Mô tà nào dưới dây về tốc độ sinh trưởng của thai người là đúng: 

A. Đầu cùa thai nhi 2 - 3 tháng tuồi dài bằng 1/2 cơ thể, đến 5 tháng 

tuổi bàng 1/3, khi sinh bàng 1/4 và đến tuồi 16-18 bằng 1/7 cơ thể. 

B. Đầu cùa thai nhi 2 - 3 tháng tuổi dài bàng 1/3 cơ thể, đến 5 tháng 

tuối bàng 1/2, khi sinh bằng 1/4 và đến tuổi 16-18 bằng 1/7 cơ thề. 

c. Đầu cùa thai nhi 2 - 3 tháng tuồi dài bàng 1/4 cơ thề, đến 5 tháng 

tuồi bằng 1/2, khi sinh bằng 1/7 và đến tuổi 16-18 bằng 1/12 cơ thể. 

D. Đầu cùa thai nhi 2 - 3 tháng tuổi dài bằng 1/4 cơ thê, đến 5 tháng 

tuổi bàng 1/3, khi sinh bàng 1/7 và dến tuồi 16-18 bàng 1/10 cơ thể. 

9. Chỉ tiêu quan trọng trong nghề chăn nuôi là: 

A. Hình dạng bên ngoài của động vật. 

B. Tẩm vóc cùa động vật. 

c. Tốc độ sinh trưcmg của động vật. 

D. Các chi số hô hấp và tiêu hóa cùa động vật. 

10. Sự phát triển của động vật bao gồm các quá trình: 

A. Sinh trưởng và phân hóa tế bào. 

B. Phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 

c. Sinh trường, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 

D. Sinh trương và phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 

ỉ Ị. Ở người, hợp từ cần bao nhiều ngày để phát triển thành phôi vị iàm 

tổ trong dạ con của mẹ?- 

A. 30 B. 8 c. 14 D. 4 

12. Nhận xét nào dưới đây về mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triến 

của cơ thể là không đúng: 
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A. Sự sinh trirởng và phát triển cùa cơ thể luôn liên quan mật thiết với 

nhau, đan xen lẫn nhau và luôn liên quan đến môi trường sống 

B. Sự phát triền tạo tiền đề cho sụ sinh trưởng. 

c. Tốc độ sinh trường diễn ra không đong đều ớ các giai đoạn phát 

triển khác nhau. 

D. Hai giai đoạn sinh trưởng và phát triền chính là giai đoạn phôi và 

giai đoạn hậu phôi. 

13. Nhận xét nào dưới đây về mốỉ quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

của cơ thể là không đúng: 

A. Tốc độ sinh trường diễn ra không đồng đều ở các giai đoạn phát 

triển khác nhau. 

B. Hai giai đoạn sinh trường và phát triền chính là giai đoạn phỏi và 

giai đoạn hậu phôi. 

c. Sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể diễn ra độc lập với nhau 

nhưng liên quan chặt chẽ đến môi trường sống. 

D. Sự sinh trường tạo tiền đề cho sự phát triển. 

14. Nhộn xét nào dưới đây về mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

của cơ thể là không đúng: 

A. Sự sinh trưởng tạo tiền đề cho sự phát triển. 

B. Hai giai đoạn sinh trưởng và phát triển chính là giai đoạn phôi và 

giai đoạn hậu phôi. 

c. Sự sinh trưởng và phát triển cùa cơ thể luôn liên quan mật thiết với 

nhau, đan xen lẫn nhau và luôn liên quan đến môi trường sống. 

D. Tốc độ sinh trưởng diễn ra đồng đều ở các giai đoạn phát triển 

khác nhau. 

15. Nhận xét nào dưới đây về mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

của cơ thể là không đúng: 

A. Sự sinh trường tạo tiền đề cho sự phát triển. 

B. Tốc độ sinh trưởng diễn ra không đồng đều ở các giai đoạn phát 

triển khác nhau. 

c. Ba giai đoạn sinh trường và phát triển chính là giai đoạn hợp tử, 

giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi. 

D. Sự sinh trường và phát triền cùa cơ thề luôn liên quan mật thiết với 

nhau, đan xen lẫn nhau và luôn liên quan đến môi trường sống. 
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16. ơ người, sự sinh trướng nhanh nhất (liễn ra ở thời diêm: 

A. Thai nhi đạt 4 tháng tuôi và ơ tuôi dậy thì. 

li. I uôi dậy thì. 

c. Thai nhi đạt 4 tháng tuổi. 

J). Sau khi hình thành hợp tứ và ớ tuỏi dậy thì. 

17. Sinh trưởng tôi da của cơ thê dạt được ở tuổi.(Ị)., và tùy thuộc 

vào ...(2)...: 

ti. Trướng thành; h. Sinh sun. c. Loài động vật ; d Môi trường sông; e. 

Bô mẹ 

A. l(b); 2(d) B. 1 (a): 2(c) c. l(a);2(e, A l(b);2(c) 

18. Cơ thế trước tuổi phát dục lớn ...(N: nhanh; C: chậm), đến tuổi sau 

phát dục tốc độ sinh trướng sẽ.. ..(N: nhanh hơn lên ; C: chậm hắn lại). 

A. N;C B. C;N c. N; N D. C; c 
/ 9. Các giai doạn kể tiếp nhau của giai đoạn phôi là: 

A. Phân cắt trứng -> Phôi vị -> Phôi nang -> Mầm cơ quan 

B. Phân cất trứng -> Mâm cơ quan -> Phôi nang -> Phôi vị 

c. Phôi nang -ỳ Phàn cất trứng -> Phôi vị -> Mầm cơ quan 

D. Phân cắt trứng -> Phôi nang -> Phôi vị -> Mầm cơ quan 

20. Giai đoạn trong đó hợp tử phân chia tạo nên phôi gồm nhiều tế bào 

giống nhau được gọi là giai đoạn: 

A. Phôi nang 

B. Phân cắt trứng 

c Phôi vị 

D. Mầm cơ quan 

21. Giai đoạn trong đó phôi gồm lớp tế bào bao lấy xoang trung tâm gọi 

là giai đoạn: 

A. Phôi vị B. Mầm cơ quan 

c. Phôi nang D. Phân cắt trứng 

22. Giai đoạn trong đó phôi gồm 2 - 3 lá phôi có nhiều tế bào khác nhau 

dược gọi là giai đoạn: 

A. Phân cắt trứng D. Phôi nang 

c. Phôi vị D. Mầm cơ quan 

23. Giai đoạn trong đó phôi gồm nhiều tể bào biệt hóa khác nhau tạo 

nèn các mô khác nhau được gọi là giai đoạn: 

A. Phôi nang B. Phân cát trứng 
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c. Phôi vị I). Mầm cơ quan 

24. Giai đoạn pltãn cắt trứng lè giai đoạn trong đó: 

A. Phôi gồm nhiều tế bào biệt hóa khác nhau tạo nên các mô khác 

nhau. 

B. Phôi gồm 2 — 3 lá phôi có nhiêu tế bào khác nhau, 

c. Phôi gồm lớp tể bào bao lấy xoang trung tâm. 

D. Hợp từ phân chia tạo nên phôi gồm nhiều tế bào giống nhau 

25. Giai đoạn phôi nang là giai đoạn trong đó: 

A. Phôi gồm lớp tế bào bao lấy xoang trung tâm. 

B. Hợp tử phân chia tạo nên phôi gồm nhiều tế bào giống nhau 

c. Phôi gồm nhiều tế bào biệt hỏa khác nhau tạo nên các mô khác 

nhau. 

D. Phôi gồm 2 - 3 lá phôi có nhiều tế bào khác nhau. 

26. Giai đoạn phôi vị là giai đoạn trong đó: 

A. Phôi gồm nhiều tế bào biệt hóa khác nhau tạo nên các mô khác 

nhau. 

B. Phôi gồm 2 - 3 lá phôi có nhiều tế bào khác nhau. 

c. Hợp tử phân chia tạo nèn phôi gồm nhiều tế bào giống nhau 

D. Phôi gồm lớp tế bào bao lấy xoang trung tâm. 

27. Giai đoạn mầm cơ quan là giai đoạn trong đó: 

A. Phôi gồm 2 - 3 lá phôi có nhiều tế bào khác nhau. 

B. Phôi gồm lớp tế bào bao lấy xoang trung tâm. 

c. Hợp tử phân chia tạo nên phôi gồm nhiều tế bào giống nhau 

D. Phôi gồm nhiều tế bào biệt hóa khác nhau tạo nên các mô khác 

nhau. 

28. Việc phân biệt kiểu phát triển qua biển thái và không qua biến thái 

lược dựa trên: 

A. Có hay không sự khác biệt trong giữa con đực và con cái sau khi 

trưởng thành. 

B. Có hay không sự khác biệt trong sự biến đổi con non thành con 

trường thành. 

c. Có hay không sự khác biệt trong giới tính của con non. 

D. Có hay không sự khác biệt trong trong hình thái giữa các cá thể 
trường thành. 
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29. Kiêu phát triển không qua biến thái dược gặp ở: 

A. Muỗi. B. Hch nhái. c. Gà. I). Bọ cánh cứng. 

30. Kiêu phút triên qua biên thái dược gặp ớ: 

A. Cá B. Ve sầu c. Vịt D. Ngựa 

31. Phát triển không qua biến thái được thấy ở: 

A. Cá. chim B Bò sát. động vật có vú 

c. Con người I). Tất cá đều đúng. 

32. Kiêu phát triên qua biến thái hoàn toàn không được thay ớ: 

A. Bọ cánh cứng B Bướm 

c. Ruồi, muỗi D. Châu chấu 

33. Kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn dược thấy ở: 

A. Tôm, cua B. Bọ cánh cúng c. Ve sầu D. Châu chấu 

34. Điểm khác biệt cơ bản giữa phát triển qua biến thái và phát triển 

không qua biên thái thê hiện ở: 

A. Phát triên qua biên thái có con non hoàn toàn khác với con trưởng thành. 

B. Phát triển qua biến thái có giai đoạn con non sống ớ trong nước. 

c. Phát triển qua biến thái có giai đoạn con non giống con trường 

thành nhưng để trờ thành cơ thê trường thành phải qua nhiều lần 

lột xác. 

D. Phát triền qua biến thái có tốc độ phát triển chậm hơn nhiều so với 

phát triền không qua biến' thái' 

go LJ CA 

BÀI 38 - 39: CÁC NHÂN Tố ẢNH HƯỎNG ĐỄN SINH TRirỏNG 

VÀ PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG VẬT 

I. Sự sinh trướng và phát triển ở động vật chịu ảnh hưởng chủ yếu cùa 

các nhân tổ bên trong cơ thể nào dưới đây: 

A. Giới tính và các hoocmôn sinh trưởng và phát triển. 

B. Giới tính và hệ thần kinh, 

c. Hệ tuần hoàn và hệ hô hấp. 

D. Hệ tuần hoàn và hệ tiêu hóa. 
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2. Nhận xét nào dưới đây về một số hoocmôn tác dộng lên sự sinh 

trưởng và phát triển là không đúng: 

A. Hoocmôn điều hòa sinh trường quan trọng nhất ở người là 

hoocmôn insulin và adrenalin. 

B. Các hoocmôn kích dục điều hòa sự chính và rụng trứng là FS11 và LI 1. 

c. Testostêrôn, ơstrôgen và prôgestêron là các họocmôn sinh dục điều 

hòa sự dậy thì. sự mang thai. 

D. Exđixơn. juvenin là các hoocmôn biến thái. 

3. Nhận xét nào dưới đây về một so hoocmôn tác động lên sự sinh 

trưởng và phát triển là không đúng: 

A. Testostêrôn, ơstrôgen và prôgestêron là các hoocmôn sinh dục điều 

hòa sự dậy thì, sự mang thai. 

B. Exđixơn, juvenin là các hoocmôn biến thái. 

c. Hoocmôn điều hòa sinh trưởng quan trọng nhat ở người là 
hoocmôn sinh trưởng (GH) và tirôzin. 

D. Các hoocmôn kích dục điều hòa sự chín và rụng trứng là estrogen. 

4. Nhận xét nào dưới đây về một số hoocmôn tác động lên sự sinh 

trưởng và phát triển là không đúng: 

A. Các hoocmôn kích dục điều hòa sự chín và rụng trứng la FSH và LH. 

B. Hoocmôn điều hòa sinh trường quan trọng nhất ờ người là 

hoocmôn sinh trưởng (GH) và tirôzin. 

c. ơstrôgen và prôgestêron là các hoocmôn sinh dục trực tiếp điều 

hòa chín và rụng trứng . 

D. Exđixơn, juvenin là các hoocmôn biến thái. 

5. Trong cùng một toài, sự sinh trưởng và phát triển của con đực và 

con cái ....(G: luôn luôn giống nhau; K: luôn luôn khác nhau; C: có 

thể khác nhau). Thường thì con . (M: đực; F: cải) có tổc dộ lớn 

nhanh hơn và sống lâu hơn. 

A. C;F B. C;M c. G; M D. K; F 

6. Hoocmôn sinh trưởng (GH) được tổng họp và bài tiết từ: 

A. Thùy trước tuyến yên. c. Thùy sau tuyến yên. 

c. Tuyến giáp. D. Tuyến thượng thận. 

7. Hơocmôn GH có tác dụng: 

A. Giúp phát triển nang trứng và kích thích rụng trứng. 

B. Tăng cường quá trình tổng hợp prôtêin trong tế bào. mô và cơ quan. 
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( I ăng tốc dộ chuyên hóa cư ban. 

ỉ). (ìiúp diều hòa huyết áp. 

8. Hnocmồn tirôxin có lác dụng: 

A. Giúp phát triển niêm mạc tư cung dê chuân bị cho trứng làm tô. 

B. l ãng tốc độ chuyên hóa cư bán. 

('. l ãng cường quá trình tông hợp prôtêin trong tế bào, mô và cơ quan. 

I). Giúp diều hòa huyêt áp. 

9. Tirôxin dược tông hợp ở: 

A. Thúy trước tuyên yên. 

B. I huy sau tuyến yên. 

V. Tuvèn giáp. 

D. l inh hoàn. 

10. Sự phát triển biến thái ớ sâu bọ dược diều hòa bởi hoocmôn: 

A. Juvenin và ecđixcm B. Ecđixơn và tirôxin. 

c. Juvenin và GH. D. Tirôxin và GH. 

11. Ở trẻ em khi thiếu tirôxin sê dẫn dến hậu quả: 

A. Làm to các đầu xương chi. 

B. Xương và mô phat triẽn không bình thường, đần độn. 

c. Xương dài ra, tre lớn bất thường (bệnh khổng lồ). 

D. Gây ra bệnh Dao, đần độn. 

12. ỷ trẻ em khi thừa hoocmôn GH sẽ dẫn đến hậu quả: 

A. Gây ra bệnh Dao, đần độn. 

B. Xương và mô phát triển không binh thường, đần độn. 

c. Xương dài ra, tre lớn bất thường (bệnh khống lồ). 

D. Làm to các đầu xương chi. 

13. j tre em khi thiếu 67/ sẽ dẫn dến hậu quà: 

A. Xương và mô phát triền không binh thường, đần độn. 

B. Trẻ bị lùn. 

c. Xương dài ra, trẻ lớn bất thường (bệnh khổng lồ). 

D. Làm to các đầu xương chi. 

14. Các tính trạng sinh dục thứ sinh là: 

A. Gác cơ quan sinh dục đực (tinh hoàn) và cái (buồng trứng). 

B. Các đặc điềm sinh lí và hình thái đặc trưng cho giới tính không 

phải là cơ quan sinh dục. 
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c. Các đặc điểm sinh lí và hình thái đặc trưng cho giới. 

D. Các đặc điềm sinh lí và hình thái đặc trưng cho giới xuất hiện sau sinh. 

15. Các tinh trạng sinh dục thứ sinh được điểu hòa bởi các hoocmôn: 

A. FSH và LH. B. Testostêrôn và ơstrôgen. 

c. GH và tirôxin. D. Juvenin và ecđixơn. 

16. Hoocmôn sinh dục được tinh hoàn bài tiết là: 

A. Testostêrôn B. Estrôgen. c. FSH. D. LH. 

/ 7. Hoocmôn sinh dục dược buồng trứng bài tiết tà: 

A. FSH. B. LH. c. Testostêrôn D. ơstrôgen. 

18. Hoocmôn hướng sinh dục nào do thùy trước tuyến yên bài tiết là: 

A. Testostêrôn và ơstrôgen. B. FSH và LFỈ 

c. GF1 và tirôxin. D. GH và LH 

19. Ở động vật hoocmôn sinh dục nào điều hòa sự phát triển các tính 

trạng sinh dục cải? 

A. Testostêrôn c. ơstrôgen. 

c. Tirôxin D. LH. 

20. Ở động vật hoocmôn sinh dục nào điều hòa sự phát triển các tinh 

trạng sinh dục đực? 

A. FSH. B. LH. c. Testostêrôn D. ơstrôgen. 

21. Hãy sắp xếp giữa loại hoocmôn và nơi sản xuất phù hợp: 

a: GH; b: testostêrôn , c: FSH; d: ơstrôgen : e: LH: f: tirôxin 

1: Thày trước tuyến yên: 2: Tuyến giáp , 3: Tinh hoàn : 4: Buồng trứng 

À. a:2;b:4;c:1;d:3;e:2;f:1 

B. a:l;b:3;c:l;d:4;e:l;f:2 

c. a:l;b:2;c:3;d:4;e:l;f:3 

D. a : 4 ; b : 3 ; c : 1 ;d: 1 ;e:3;f:2 

22. Ở người đến tuổi trưởng thành sinh dục thì khả năng sinh sản 

thường được biểu hiện qua: 

A. Dấu hiệu rụng trứng. 

B. Chu kì kinh nguyệt. 

c. Sự phát triển cùa nội mạc tử cung. 

D. Sự hành kinh. 

23. Đổi với động vật bậc cao và người đến tuổi trướng thành sinh dục 

thì khả năng sinh sản thường được biểu hiện qua: 

A. Chu kì kinh nguyệt. B. Chu kì động dục. 
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c. Chu kì sinh sán. I). Chu ki sinh trướng 

24. Chu kì sinh sản ở chỏ diễn ra: 

A. Hai chu kì một năm. 

B. Bốn chu kì một năm. 

c Diễn ra liên tục. mồi chu kì kéo dài trong khoáng 30 ngày. 

D. Một chu kì một nãm. 

25. Chu kì kinh nguyệt của người kéo dài trong khoảng: 

A. 10-20 ngày. B. 15 - 30 ngày, 

c. 21 - 31 ngày. D. 30-45 ngày. 

26. Chu kì kinh nguyệt cùa người được tính: 

A. Từ ngày bắt dâu rụng trứng đến khi hành kinh. 

B. Từ ngày bẩt đầu lần hành kinh này đến ngày bất đau lần hành kinh sau. 

c. Từ ngày bẩt đầu sạch kinh cua lần hành kinh này đến ngày sạch 

kinh của lần hành kinh sau. 

D. Từ khi rụng trứng lần này cho dến khi rụng trứng lần sau. 

27. Ở người chu kì kinh kéo dài trung bình là .... (ỉ)... và khi bắt dầu có 

kinh phải ...(2)... sau mới ổn định. Thời kì’có kinh kéo dài khoảng 

:.(3). 

A. 31 ngày ; 5 năm ; 8 ngày. B. 28 ngày ; 2 năm ; 3 ngày, 

c. 28 ngày ; 3 năm ; 5 ngày. B. 21 ngày ; 4 năm ; 6 ngày. 

28. Nhận xét nào dưới đây về hoạt động kinh nguyệt ở người nữ là 

không đủng? 

A. Thời gian có kinh và lượng máu xuất ra có tính ổn định và không 

phụ thuộc vào từng cá nhân. 

B. Thường gây ra những biển đổi về tâm sinh lí như mệt moi. rối loạn 

cảm xúc. 

c. Chịu ành hường của chế độ ăn uống, tình trạng sức khỏe, lối sống 

v.v... 

D. Chu kì kinh thường kéo dài trong khoảng từ 21 - 31 ngày. 

29. Nhận xét nào dưới đây về hoạt động kinh nguyệt ở người nữ là 

không đúng? 

A. Chu kì kinh thường kéo dài trong khoáng từ 21 - 31 ngày. 

B. Thời gian có kinh và lượng máu xuất ra phụ thuộc vào từng cá nhân. 
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c. Thường không gây ra những biến đồi về tâm sinh lí như mệt moi. 
rối loạn cảm xúc 

D. Chịu ảnh hương cùa chế độ ăn uống, tình trạng sức khoe, lõi sống 
v.v... 

30. Nhận xét nào dưới đây về hoạt động kinh nguyệt ở người nữ là 

không đúng? 

A. Thời gian có kinh và lượng máu xuất ra phụ thuộc vào từng cá nhân. 

B. Chu ki kinh thường kéo dài trong khoảng từ 21 - 31 ngày. 

c. Thường gây ra những biến đồi về tâm sinh lí như mệt mỏi, ni loạn 
cám xúc. 

D. Không chịu anh hường của chế độ ăn uống, tình trạng sức khỏe, lối 
sống v.v... 

31. Nhận xét nào dưới đây về hoạt động kinh nguyệt ở người nữ là 

không đúng? 

A. Thời gian có kinh và lượng máu xuất ra phụ thuộc vào từng cá nhàn.. 

B. Chu kì kinh thường kéo dài trong khoảng từ 31 -40 ngày. 

c. Thường gây ra những biến dổi về tâm sinh lí như mệt mỏi., ròi loạn 
cảm xúc. 

D. Chịu ánh hướng cua chế độ ăn uống, tinh trạng sức khòe, lci sổng 

32. Ở người hiện tượng rụng trứng trong mỗi chu kì kinh nguyệt xảy ra do: 

A. Sự gia tăng nồng độ ơstrôgen. 

B. Sự gia tăng nồng độ prôgestrôgen. 

c. Sự gia tăng hoocmôn FSH. LH và ơstrógen. 

D. Sự sụt giảm hoocmôn ơstrôgen và prôgestrôgen. 

33. Ở người, trong chu kì kinh nguyệt khoảng 28 ngày thì thời điếm 

trứng rụng sẽ vào khoảng ngày thứ: 

A. 14 tì. 20 c. 12 D. 16 

34. Sau khi trứng rụng thì nang trứng trên buồng trứng sẽ trở thành: 

A. Thể cực. tì. Hợp tứ. D. Thể vàng. c. Trứng. 

35. Thể vàng trên buồng trúng của người nữ sẽ bài tiết hoocmón: 

A. FSH và LH B. Testostêrôn và ơstrôgen. 

c. ơstrògen và Prôgestêrôn. D. HCG. 

36. Prôgestêrôn được bài tiết nhiều ở thời diếm: 

A. Rụng trứng. 

B. Nừa đầu cùa chu kì kinh trước khi rụng trứng, 

c. Nửa sau chu kì kinh sau khi trứng rụng. 

D. Trong thời gian hành kinh. 
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37. Các nang trúng trên buồng trứng cua người nữ phát triên dưới sự 

túc dộng của hoocmôn: 

A. FSIl B. Lll ('. Tcstostcrỏn. !). IKXi. 

38. Tại sao khi mang thai sẽ không cô trứng chín và rụng trứng? 

A. Do hoocmôn lìCCì cùa nhau thai ức chế thùy trước tuyến yên hài 

tiết I SH và LI ỉ. 

B. I)o nhau thai bài tict hCCi có tác dụng duy trì bài tiêt progcstèrỏn. 

c. Do thùy trước tuyến yên bài tiết I.l I mà không bài tiết FSH. 

0. Do thúy trước tuyến yên tăng cường bài tiết LH và FSH. 

Ì9. Tại sao xảy ra hiện tượng hành kinh trong chu kì kinh cùa người? 

A. Do thủy trước tuyến yên tăng bài tiêt Lí I và FSH. 

B. Do thê vàng bài tiết quá mức progestẻrôn và ostrôgen. 

c. Do nang trứng không bài tiết ơstrùgen. 

D. Do thò vàng bị thoái hóa không bài tiết progestêrôn và ơstrôgcn. 

40. A'ểu trứng không dược thụ tinh tliì thê vàng sẽ teo đi trong vòng bao 

nhiêu ngày kê từ khi trứng rụng? 

A. 10 ngày. B. 14 ngày. c. 28 ngày. D, 21-31 ngày. 

41. Khi phôi làm to trong nội mạc tử cung, nhau thai sẽ hình thành và 

bài tiết loại Itoocmôn nào? 

A. hCG B. LH c. FSH D. Prôgestêrôn 

42. Khi phôi làm tổ trong nội mạc tử cung, thế vàng tiếp tục bài tiết 

prôgestêrỗn dưới tác dụng của: 

A. 1.11 B. FSH D.hCG ơstrôgen 

43. ơ người đê nhận biết tình trạng mang thai trong giai đoạn sớm, 

người ta dựa vào sự có mặt của loại hoocmôn nào trong nước tiếu? 

A. hCG B, LỈI c. FSH D. Prôgestếrôn 

44. Trong các nhân tố ngoại sinh dưới dây, nhân tố nào là nhân tố quan 

trọng gây ảnh hưởng đến tốc dộ sinh trưởng và phát triển của động 

vật qua các giai đoạn ? 

A. Nước B. Muối khoáng c. Thức ăn D. Ảnh sáng 

45. Ớ Việt nam, nhiệt độ thích hợp dể cá rô phi lớn nhanh nhất là: 

A. 18"c B.36T c. 30°c D. 20°c 
46. Cơ chế tác dộng cơ bán của viên tránh thai sử dụng trong kế hoạch 

hóa gia dìnli ớ người là: 

A. ửc chế rụng trứng. 
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B. Tiêu diệt tinh trùng. 

c. Ngăn cản không cho tinh trùng xâm nhập vào dạ con. 

D. Cản trờ sự phát triên cùa họp từ. 

47. Cơ chế ngừa thai của vòng tránh thai được sử cụng trong kể hoạch 

hóa gia đình ở người là: 

A. Ngăn cản không cho tinh trùng xâm nhập vào dạ con. 

B. Cản trờ sự phát triển cùa hợp tử. 

c. ức chế rụng trứng. 

D. Ngãn cản sự làm tổ của phôi ở dạ con. 

48. Các phương pháp ngừa thai được người nam sử dụng trong kế 

hoạch hóa gia đing là: 

A. Sử dụng bao cao su. B. Thắt ống dẫn tinh, 

c. Viên tránh thai. D. A và B đều đúng. 

49. Đe phát hiện các bất thường của thai nhi người ta sử dụng phương 

pháp: 

A. Siêu âm. B. Sinh thiết nhau thai, 

c. Chọc màng ối. Tất cà đều đúng. 

50. Các tác nhân vật lý hoặc hóa học gây quái thai do: 

A. Làm chết trứng. 

B. Làm quá trình sinh trưởng và phát triển của thai diễn ra bất thường, 

c. Làm chết tinh trùng. 

D. Làm chết họp tử. 

51. Những biện pháp nào dưới đây được sử dụng để tăng năng suất của 

vật nuôi: 

A. Cải tạo giống bằng các phưomg pháp lai. 

B. Cải thiện môi trường sống. 

,c. Thực hiện kỹ thuật thụ tinh nhân tạo. 

D. Tất cà đều đúng. 

52. Đe tăng trọng cho lợn thịt ờ giai đoạn cai sữa người ta tăng hàm 

lượng loại axit amin nào trong khẩu phần ăn? 

A. Lizin B. Histidin c. Axit glutamic D. Valin 

53. Ở người hoocmôn nào dưới đây không 4ham gia vào quá trình điều 

hòa hoạt động sinh sản? 

A. GnRH B. LH và FSH 

c. Insulin D. ơstrôgen và testôstêrôn 
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CHƯƠNG IV: SINH SÁN 

A. SINH SẢN Ở THỰC VẬT 

BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH ở THỰC VẬT 

/. ơ thực vật có các hìn/t thúc siĩih sản: 

A. Sinh sàn dơn tinh và sinh san lưỡng tính. 

B. Sinh sàn vô tính và sinh sán hữu tính, 

c. Sinh sàn vô tính và sinh sán sinh dưỡng. 

D. Sinh sàn sinh dưỡng và sinh sản hữu tính. 

2. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản: 

A. Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái, con sinh ra 

giống nhau và giống với cây mẹ. 

B. Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua sự thụ tinh 

tạo nên hợp tử, hợp tứ phát triển thành cơ thể mới. 

c. Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao từ cái, con sinh ra 

giống nhau nhưng có khác biệt so với cây mẹ. 

D. Cơ thể mới được hình thành từ một phần cùa cơ thể mẹ. 

3. Loài thực vật nào dưới đây sinh sản bằng bào tử: 

A. Khoai tây B. Dâu tằm c. Hành D. Dương xỉ 

4. Sinh sản sinh dưỡng /à hình thức sinh sản trong đó: 

A. Cơ thể mới được hình thành từ bào tử của cây mẹ. 

B. Có sự kết hợp giữa giao từ đực và giao tử cái thông qua sự thụ tinh 

tạo nõn hợp từ, hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 

c. Cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận cứa cơ thể mẹ. 

D. Không có sự kết họp giữa giao từ đực và giao tử cái, cơ thể mới 

được sinh ra từ cơ quan sinh dục của cơ thể mẹ qua con đường 

nguyên phân. 

5. Cây rau má sinh sản bằng: 

A. Thân bò. B. Thân củ. C. Thân rễ. D. Rễ cù. 

6. Cây cỏ gau sinh sản bằng: 

A. Thân củ. B. Thân rễ. C. Rễ cù. D. Thân bò. 
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/. c ay khoai táy sinh san bâng: 

A Rễ củ. B. Thân bò. c. Thân củ. D. Thân rễ. 

8. Cây thuốc bong sinh sản bằng: 

A. Lá. B. Thân rễ. c. Rễ cù. D. Thân bò. 

9. Cây dâu tây sinh sán bằng: 

A. Thân củ. B. Thân rễ. c. Rễ củ. D. Thân bò. 

10. Giâm là hình thức sinh sản sinh dưỡng tạo cây mới từ: 

A. Một đoạn thân, cành. B. Một đoạn rễ. 

c. Mành lá D. Tất cà đều đúng 

//. Cây nào dưới đây có thể sinh sản bằng hình thức giâm thân hoặc 

cành: 

A. Mía B. Dâu tằm 

c. Sắn. D. Tất cà đều đúng. 

12. Ở cây ăn quả lâu năm, để tạo cây mới người ta thường dùng phương 

pháp chiết cành do: 

A. Có thề rút ngắn thời gian sinh trưởng. 

B. Biết trước được đặc tính của quà. 

c. Giữ nguyên được đặc tính cùa cây mẹ. 

D. Tất cả đều đúng. 

13. Nhận định nào dưới đây về giả trị của phương pháp chiết cành là 

không đủng? 

A. Có thể rút ngắn thời gian sinh trường. 

B. Giữ nguyên được đặc tính của cây mẹ. 

c. Tạo được nguồn biến dị phong phú ờ thế hệ saú. 

D. Biết trước được đặc tính của quả. 

14. Trong nông nghiệp, kỹ thuật trong đó người ta gọt lóp vỏ, bọc đất 

mùn quanh lớp vỏ bọc đợi khi ra rễ mới cắt rời cành đem trồng là kỹ 

thuật: 

A. Giâm B. Chiết c. Ghép D. Nuôi cấy mô. 

15. Ở thực vật phương pháp nào dưới đây là phương pháp nhân giống 

vô tinh ? 

A. Giâm cành. B. Chiết cành. c. Ghép cành. D. Tất cả đều đúnị 

16. Để tạo nhanh giống mới, sạch bệnh và đem lại hiệu quả kinh tế cao 

ở cây trồng người ta sử dụng phương pháp: 

A. Giâm cành. B. Chiết cành. c. Nuôi cấy mô. D. Ghép cành. 
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/ 7. Ớ các loại cây ăn quá người tu thường dùng phương pháp nào dế tạo 

giong có chất lượng quý và tốt hơn ? 

A. Ghép cành B. Nuôi cay mô. c. Chiết cành. [). Giâm cành. 

fo U m 

BÁI 42: SINH SÀN Hữu TÍNH ở THỰC VẬT 

/. Mô tả nào dưới dây vế sinlỉ sán hữu tính ớ thực vật là đúng? 

A. Sinh san hữu tính có (ĩ thực vật có hoa và cà ở thực vật không cỏ 
hoa 

B. Có sự tham gia của hai loại giao tư đực và cái thông qua sự thụ 
tinh tạo thành hợp tư. 

c. Cây con sinh ra giống hệt cơ thê mẹ. 

D. A và B đều đúng. 

2. Hạt phấn dược hình thành từ té hào mẹ hạt phấn ..(l)..Mỗi tế bào mẹ 
khi ...(2)...cho 4 tế hào ..(3).., mỗi tế bào bé là tế bào ...(4).. và một tế 
bào ...(5). Hai té hào này dược bao chung bởi một màng dày tạo 

thành Itạt pliấn. 

a. n ; b. 2n : c. nguyên phân ; d giám phân ; e. dinh dưỡng ; f. sinh sàn. 

A. l.b ; 2.đ ; 3.a ; 4.f; 5.e B. l.a ; 2.C ; 3.b ; 4.f; 5.e 

c. 1 .b ; 2.C ; 3.b ; 4.e ; 5.f D. ha ; 2.d ; 3.b ; 4.e ; 5.f 

3. Bên trong hạt phấn, tế bào dinh dưỡng sẽ trở thành: 

A. 2 giao tư đực. B. Noãn cầu. 

c. Ổng phấn. D. 1 giao từ đực. 

4. Bên trong hạt phấn, tế bào sinh sản sẽ trở thành: 

A. Ống phấn. B. 1 giao tứ đực. 

c. 2 giao từ đực. D. Noãn cầu. 

5. Trong quá trình hình thành túi phôi, một tế bào ...(ỉ)... nằm gần lo 

thông của ...(2)... phân chia ...(3)... cho 4 tế bào con đơn bội. Một 

trong 4 tể bào sẽ phân chia liên tiếp để tạo nên ...(4)..., ba tế bào kia 

tiêu biển dần. Túi phôi chứa ...(5)... đơn bội và ...(6).. lưỡng bội. 

u n ; b. 2n , c. ống phán , d noãn : e. nguyên phân , / giảm phân ; g. 

noãn cầu ; h. túi phôi; i. nhân cực 
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A. 1. a ; 2. c ; 3. e ; 4. g ; 5. h ; 6. i 

B. 1. b ; 2. d ; 3. f; 4. h ; 5. g ; 6. i 

c. 1. b ; 2. c ; 3. f; 4. h ; 5. i ; 6. g 

D. 1. a : 2. d ; 3. e ; 4. g ; 5. g ; 6. h 

6. Trong túi phôi chứa: 

A. Noãn cầu đơn bội. 

B. Nhân cực lưỡng bội. 

c. Noãn cầu đơn bội và nhân cực lưỡng bội. 

D. Một tể bào dinh dưỡng và một tế bào sinh sản. 

7. Thụ phấn là hiện tượng: 

A. Hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy cùa hoa. Quá trình này xáy 

ra giữa các cây khác nhau. 

B. Hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa. Quá trình này xày 

ra trên cùng một cây. 

c. Hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa. Quá trình này xảy 

ra trên cùng cây hoặc trên các cây khác nhau. 

D. Hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy cùa hoa. Quá trình này xày 

ra trên cùng một hoa hoặc khác hoa trên cùng một cây. 

8. Sự thụ phấn chéo xảy ra do tác nhân nào dưới đây: 

A. Gió và nước. B. Sâu bọ. 

c. Do con người tiến hành. D. Tất cả đều đúng. 

9. Trong quá trình náy mầm của hạt phẩn, hạt phẩn roi vào ...(ỉ)., gặp 

thuận lới sẽ nẩy mầm mọc ra một ...(2)....Ông phấn theo ...(3)... đi 

vào ...(4)..., ...($)... giao tử đực nằm trong ống phẩn, được ống 

phẩn mang tới ....(6).... 

a. noãn ; b. ong phấn ; c. đầu nhụy ; d. vòi nhụy ; e. một ; f. hai ỉ g. 

bầu nhụy; h. túi phôi 

A. l.d ; 2.b ; 3.g ; 4.g ; 5.e ; 6.h B. l.c ; 2.d ; 3.d ; 4.h ; 5.e ; 6.a 

c. l.c ; 2.b ; 3.d ; 4.g ; 5.f; 6.a D. l.d ; 2.d ; 3.C ; 4.h ; 5.f; 6.g 

10. Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là hiện tượng: 

A. Hai giao từ đực trong hạt phấn đều tham gia thụ tinh. 

B. Đầu nhụy cùa hoa được thụ tinh bởi hai hạt phấn. 

c. Tế bào dinh dưỡng và tế bào sinh sãn trong hạt phấn đều tham gia 

quá trình thụ tinh cho noãn cầu. 

D. Hai giao từ đực trong hạt phấn đều thụ tinh cho noãn cầu 
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/ /. Trong quá trình thụ tinh ớ thực vật có hoa, khi ống phẩn đến 

qua lỗ noãn tới ..(2)..., một giao tử đực kết hợp với ...(3)... tạo thành 

hợp tứ 2n, còn giao tứ thứ hai két hợp với ...(4).. để tạo thành nội 

nhũ ...(5).. cung cấp chát (linh (lưỡng cho phôi, 

a. ong plíấn ; b. noãn cầu ; c. túi phôi ; (i. noãn ; e. dầu nhụy ; f. 

nhân cực ; g. 2n ; h. 3n 

A. l.e;2.c;3.b;4.f;5.g B l.e ; 2.b ; 3.d ; 4.f; 5.g 

('. 1 .d ; 2.C : 3.b ; 4.f; 5.h c. l.d ; 2.C ; 3.b ; 4.f; 5.g 

12. Trong quá trình sinh sân ở thực vật, sau khi thụ tình noãn sẽ hiến 

đồi thành: 

A. Phôi B. Hạt c. ây mầm D. Qua 

13. Sau khi thụ tinh phôi của hạt phát trién đầy đủ thành cây mầm gôm có: 

A. Rề mâm, thân mâm và chồi mâm. 

B. Rễ mầm, thân mầm và lá mầm. 

('. Rễ mầm và thân mầm. 

1). Rề mầm, thân mầm. chồi mầm và lá mầm. 

14. Bộ phận nào của hoa sẽ biến đoi thành quả sau khi thụ tinh? 

A. Bầu nhụy. B. Đài hoa. c . Cánh hoa. D. Đầu nhụy. 

15. Sau khi xảy ra thụ tinh ở thực vật, hiện tượng rụng cùa đài và cánh 

hoa diễn ra đồng thời với: 

A. Hình thành nội nhũ 3n. B. Tạo họp tử 2n. 

c. Sự tạo quà. D. Hình thành chồi mằm. 

16. ơ thực vật, noãn dược thụ tinh ở: 

A. Đầu nhụy. B. Óng phấn. c. Túi phôi. D. Bao phấn. 

17. Khi quả chín, biến đổi sinh lý nào dưới đây là không đúng? 

A. Pectat canxi bị phân hủy, xenlulôzơ ở thành te bào bị thủy phân. 

B. Những hiến đồi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ khi quà đạt kích thước 

trung bình. 

c. Diệp lục giảm đi, carôtenôit được tồng hợp thêm. 

D. Các chất ancalòit và axit hữu cơ giảm đi, êtilen hình thành, 

fructozơ, saccarôzơ tăng lèn. 

18. Khi quả chín, biến dồi sinh lý nào dưới đây là không đúng? 

A. Pcctat canxi bị phân hủy, xenlulôzơ ờ thành tế bào bị thủy phân. 

B. Những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ khi quả đạt kích thước 

cực đại. 

177 



c. Diệp lục tăng lên, carôtenôit giảm. 

D. Các chất ancalôit và axit hữu cơ giảm đi, êtilen hình thành, 

fructozơ, saccarôzơ tăng lên. 

19. Khi quả chín, biến đỗi sinh lý nào dưới đây là không đúng? 

A. Diệp lục giảm đi, carôtenôit được tổng hợp thêm. 

B. Các chất ancalôit và axit hữu cơ, fructôzơ, saccarôzơ tăng lên, 

êtilen hình thành, 

c. Pectat canxi bị phân hủy, xenlulôzơ ở thành tế bào bị thủy phân. 

D. Những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ khi quả đạt kích thước 

cực đại. 

20. Khi quả chín, biến đổi sinh lý nào dưới đây là không đúng? 

A. Những biến đồi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ khi quả đạt kích thước 

cực đại. 

B. Diệp lục giảm đi, carôtenôit được tổng hợp thêm. 

c. Các chất ancalôit và axit hữu cơ giàm đi, êtilen hình thành. 

fructozơ, saccarốiơ tăng lên. 

D. Pectat canxi bị phân hủy, xenlulôzơ ờ thành tế bào được tổng hợp 

thêm. 

21. Khi quả cliin, biến đổi sinh lý nào dưới đây là đúng? 

A. Những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ khi quả đạt kích thước 

trung bình. 

B. Diệp lục tăng lên, carôtenôit giảm. 

C. Pectat canxi bị phân hùy, xenlulôzơ ờ thành tế bào bị thủy phân. 

D. Các chất ancalôit và axit hữu cơ giảm, fructôzơ, saccarôzơ tăng, 

êtilen ngừng tổng hợp. 

22. Khi quả chín, biến đổi sinh lý nào dưới đây là đúng? 

A. Pectat canxi bị phân hủy, xenlulôzơ ở thành tế bào được tổng hợp 

thêm. 

B. Những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ khi quả đạt kích thước 

cực đại. 

c. Diệp lục tăng lên, carôtenôit giảm. 

D. Các chất ancalôit và axit hữu cơ, fructỏzơ, saccarôzơ tăng lèn. 

êtilen hình thành. 

23. Khi quà chín, biến đổi sinh lý nào dưới đây là đúng? 

A. Diệp lục giảm đi, carôtenôit được tổng hợp thêm. 
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B. Các chất ancalôit và axit hữu cơ, fructôzơ, saccarù/.ơ tăng lên. 

ẽtilcn hình thành. 

c. IVctat canxi và xcnlulôzơ ờ thành tế bào dược tăng cường tống hợp. 

I). Những biển đôi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ khi quá đạt kích thước 

trung binh. 

24. Khi quả chín, hiến dối sinh lý nào dưới đày là không đúng? 

A. Những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ khi quả dạt kích thước 

trung bình. 

B. Diệp lục và carôtenôit được gia tăng tổng hợp. 

C' Các chất ancalôit và axit hữu cơ. fructôzơ, saccarôzơ tăng lên, 

êtilen hình thành, 

D. Pcctat canxi bị phân hủy. xenlulôzơ ờ thành tế bào được tông hợp 

thêm. 

25. Quả chín nhanh hơn dưới tác động của: 

A. Êtilen B. Tăng hàm lượng CCẠ. 

c. Nhiệt độ thấp. D. A và B đều đúng 

26. Quá chín nhanh hơn dưới tác động của: 

A. Êtilen B. Nhiệt độ cao. 

c. Tăng hàm lượng COi. D. A và B đều đúng 

27. Quả chậm chín dưới tác dộng của: 

A. Êtilen. B. Nhiệp độ cao. 

C. Tăng hàm lượng OO2. D. B và C đúng. 

28. Quá chậm clún dưới tác động của: 

A. Nhiệp độ thấp. B. Tăng hàm lượng COj. 

c. Êtilen. D. A và B đúng. 

29. Trong nòng nghiệp để bảo quản quá dược lâu người ta dùng cách: 

A. Nhiệt độ thấp kết hợp với auxin. 

B. Tạo khí êtilen. 

c. Kết hợp auxin và gibêrelin. 

D. Kết hợp nhiệt dộ thấp với gibêrelin. 

30. Trong nông nghiệp đế tạo quả không hạt người ta dùng cách: 

A. Tạo khí ctilen. 

B. Ket hợp auxin và gibêrelin. 

c. Nhiệt độ thấp kết hợp với auxin. 

D. Ket hợp nhiệt độ thấp với gibẽrelin. 
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31. Trong nông nghiệp đế tạo quả chín nhanh người ta dùng cách: 

A. Nhiệt độ thấp kểt họp với auxin. 

B. Tạo khí ẻtilen. 

c. Kết hợp auxin và gibêrelin. 

D. Kết họp nhiệt độ thấp với gibèrelin. 

£o Li 03 

B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT 

BÀI 44: SINH SÀN vô TÍNH ở ĐỘNG VẬT 

/. Ở động vật, sinh sản vô tính là hình thức sinh sản: 

A. Chi cần một cơ thế gốc, từ cơ thể này tách thành 2 hoặc nhiều phần, 

mỗi phần sẽ cho một cơ thể mới mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội. 

B. Một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt nó, không 

cần sự kết họp giữa tinh trùng và trứng. 

c. Tạo ra nhiều cá thể mới giống hệt nhau qua sự kết họp giữa tinh 

trùng và trứng. 

D. Không qua sự kết họp giữa tinh trùng và trứng nhưng vẫn tạo ra 

những cá thể nửa giống bố, nửa giống mẹ. 

2. Ở động vật có các hình thức sinh sản: 

A. Sinh sản dơn tính và sinh sản lưỡng tính. 

B. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, 

c. Chi có sinh sàn hữu tính. 

D. Sinh sàn sinh dường và sinh sàn hữu tính. 

3. Cơ sở tể bào học của sinh sản vô tỉnh ở động vật là: 

A. Phân bào giảm nhiễm. 

B. Phân bào nguyên nhiềnv 

c. Phân bào giảm nhiễm và thụ tinh. 

D. Phân bào nguyên nhiễm và giảm nhiễm. 

4. Trùng roi sinh sản theo hình thức nào dưới đây: 

A. Phân đôi. B. Nẩy chồi. c. Phân mãnh. D. Trinh sinh. 
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D. Nẩy chồi. 

5. Thủy tức sinh sản theo hình thức nào dưới đây: 

A. Phân mãnh. B. Trinh sinh. c. Phăn đòi. 

6. Bọt hiến sinh sản theo hình thức nào dưới dây: 

A. Phân mãnh. B. Trinh sinh. c. Phân dôi. D. Nấy chồi. 

7. Ong, kiến sinh sản theo hình thức nào dưới dây: 

A. Phân đôi. B. Nãy chồi. c. Phân mãnh. D. Trinh sinh. 

8. Nhóm ruột khoang sinh sàn theo hình thức nào dưới đây: 

A. Phân mãnh. B. Phân đôi. c. Này chồi. D. Trinh sinh. 

9. Ở động vật đa bào bậc thấp, sinh sản vô tinh diễn ra theo hình thức 

nào dưới dây: 

A. Phân đôi. nây chòi. lì. Phân mành. 

c. Trinh sinh. D. Tất cà đều đúng. 

10. Trinh sinh (trinh sản) là hiện tượng: 

A. Trứng có thê phát trièn thành một cơ thè mà không qua thụ tinh. 

B. Tinh trùng cỏ thề phát triển thành một cơ thể mà không qua thụ tinh. 

c. Hai trứng có thể kết họp với nhau thành một cơ thể. 

D. 1 lai tinh trùng kết hợp với nhau trong một trứng không nhân để tạo 

thành cơ thể. 

11. Ở loài ong: 

A. Ong chúa và ong đực là cơ thể lưỡng bội kết quà của sinh sản hữu 

tính, ong thợ là cơ thề đơn bội kết quà của trinh sinh. 

B. Ong chúa và ong thợ là cơ thê lưỡng bội kết quả của sinh sản hữu 

tính, ong đực là cơ thể đơn bội kết quả của trinh sinh. 

c. Ong đực và ong thợ là cơ thể lưỡng bội kết quà của sinh sản hữu 

tính, ong chúa là cơ thể đơn bội kết quả của trinh sinh. 

D. Ong chúa và ong thợ là cợ thể đơn bội kết quà cùa trinh sinh, ong 

đực là cơ thê lưỡng bội kết quả cùa sinh sản hữu tính. 

12. Ưu điểm của hình thức sinh sản vô tính: 

A. Cá thể sống độc lập, đom lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vi vậy có 

lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. 

B. Tạo ra các cá thề mới giống nhau và giống với cá thể mẹ về các 

đặc điểm di truyền, vi vậy trong môi trường sống ổn định các cá 

thể thích nghi tốt với môi trường, quần thể phát triển nhanh. 

c. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn. 

D. Tất ca đều đúng. 
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13. Nhược điểm của hình thức sinh sản vô tính. 

A. Trong điều kiện mật độ quần thể thấp, số lượng cá the cua loài 

không thể phát triển. 

B. Khi điều kiện sống thay đổi theo hướng bất lợi, quần thề có thề bị 
tiêu diệt. 

c. Độ đa dạng giữa các cá thể trong quần thể quá lớn. 

D. A và B đúng. 

14. Ong mật sinh sản theo hình thức: 

A. Vô tính. B. Trinh sàn. 

c. Hữu tính kết họp với trinh sàn. D. Hữu tính. 

75. Trong sinh sản vô tính, cá thể con luôn luôn giống cả thể mẹ do: 

A. Vật liệu di truyền cùa cá thề con giống hệt cá thể mẹ do kết qua 

cùa phân bào nguyên nhiễm. 

B. Vật liệu di truyền của cá thể con giống hệt cá thể mẹ do kết quá 

của quá trình thụ tinh. 

c. Điều kiện sống của cá thể mẹ và con hoàn toàn giống nhau. 

D. Kết quả cùa sự phối họp của ba quá trình nguyên phân, giảm phân 

và thụ tinh. 

16. Điểm giống nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nấy chồi, 

phân mãnh và trinh sinh là: 

A. Đều là hình thức sinh sản vô tính. 

B. Cơ thể con đều mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội. 

c. Đều là hình thức sinh sàn sinh dưỡng. 

D. A và B đúng. 

17. Ở ong mật các trứng không được thụ tinh sê phát triển thành: 

A. Ong chúa. B. Ong thợ. 

c. Ong đực. D. Ong chúa hoặc ong thợ. 

18. Ở ong mật những trứng được thụ tinh sẽ phát triển thành: 

A. Ong chúa hoặc ong đực. B. Ong thợ. 

c. Ong đực. D. Ong chúa hoặc ong thợ. 

19. Nhận định nào dưới đây về sinh sản vô tính là không đúng: 

A. Ờ động vật đa bảo bậc thấp, hiện tượng sinh sàn vô tính rắt phổ 
biến với nhiều hình thức khác nhau. 

B. Ờ động vật đa bào bậc thắp, hiện tượng sinh sàn vô tính rất phô 

biến dưới hình thức phân đôi. 
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o dộng vật bậc cao cũng co hiện tượng sinh san vô tính nhưng rất ít. 

D. I rinh san là một hình thức sinh san vô tính. 

20. o dộng vật bậc cao, hiện tượng sinh sản vô tính dược gặp dưới hình thức: 

A Một phôi tách thành hai hoặc nhiều phôi trong giai đoạn phôi sớm, 

mồi phôi phát triển thành một cơ thể. 

B. Tái sinh đuôi cua thản làn khi bị đứt đuôi. 

('. Cua, tôm tái sinh dược chân, càng khi bị gãy. 

D. Tất cà đều đúng. 

21. i\hăn bán vô tính là hiện tượng: 

A. Gộp nhàn của hai tinh trùng rồi kích thích phát triển thành một 

phôi, từ đó làm cho phôi phát triên thành một cơ thể mới. 

B. Gộp nhân cùa hai tinh trùng vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, 

rồi kích thích phát triên thành một phôi, từ đó làm cho phôi phát 

triển thành một cơ thể mới. 

c. Chuyên nhân cùa một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất 

nhân, rồi kích thích phát triển thành một phôi, từ đó làm cho phôi 

phát triên thành một cơ thể mới. 

1) Gộp nhân của hai tế bào trứng rồi kích thích phát triển thành một 

phôi, từ đỏ làm cho phôi phát triển thành một cơ thề mới. 

22. Tách mô từ cơ thể dộng vật để nuôi cấy trong điều kiện thích hợp, 

giúp cho mô tòn tại và phát triển. Phương pháp này được gọi là: 

A. Nuôi mô sổng. B. Nhcĩn bản vô tính. 

c. Nuôi tế bào gốc. D. A và B đúng. 

23. Trong kỹ thuật ghép mô, ghép mô hoặc cơ quan khác lẩy từ phần 

khác của chính cơ thể mình được gọi là ..(1).., lấy từ ngươi có sự 

tương dồng về mặt di truyền được gọi là ..(2).., lấy từ loài khác được 

gọi là..(3)... 

a. dị ghép ; b. đồng ghép ; c. tự ghép 

A. l.b ; 2.C ; 3.a B. l.c ; 2.b ; 3.a 

c. l.a;2.b;3.c D. l.c ; 2.a ; 3.b 
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BÀI 45: SINH SẢN Hữu TÍNH ở ĐỘNG VẬT 

1. Sinh sản hũu tính ở động vật là hình thức sinh sán: 

A. Tạo cơ thể mới qua sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng, các cả thể 
mới rất giống nhau. 

B. Tạo cơ thể mới với sự tham gia của giao tử đực và cái, đi kèm với 

việc tồ hợp vật chất di truyền. 

c. Tạo cơ thể mới thông qua quá trình thụ tinh giữa giao tử đực và 

giao tử cái. 

D. Tạo cơ thể mới thông qua việc kết hợp giữa các giao tử lurrng bội 

tạo ra những cơ thể mới đa dạng do quá trinh tổ hợp vật chất di 

truyền. 

2.. ưu điểm của hình thức sinh sản hữu tính: 

A. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn. 

B. Tạo ra các cơ thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền do đó 

có thể thính nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống 

thay đồi. 

c. Cá thể sống độc lập, đơn lè vần có thể tạo ra con cháu, V vậy có 

lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. 

D. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống với cá thể me về các 

đặc điểm di truyền, vi vậy trong môi trường sổng ổn định các cá 

thể thích nghi tốt với môi trường, quần thể phát triển nhanh 

3. Trong hình thức sinh sản hữu tính, tể bào trứng mang bộ nhiễm sắc 

thể:tinh trùng mang bộ nhiễm sắc thể ..(2).. và hợp ử mang 

bộ nhiễm sắc thể ..(3).. 

A. 1. Đơn bội; 2. Đơn bội; 3. Lưỡng bội 

B. 1. Lưỡng bội ; 2. Đơn bội; 3. Lưỡng bội 

c. 1. Đơn bội; 2. Lường bội; 3. Lưỡng bội 

D. 1. Lưỡng bội ; 2. Lưỡng bội; 3. Lưỡng bội 

4. Nhừ tịíiá inh nào dưới đây mà cơ thể con mang bộ nhiễm sốc thể 2n 

giống của bo mẹ: 

A. Sinh sàn sinh dưỡng. B. Sinh sản hữu tính. 

c Sinh sản vô tính. D Tất cả đều đúng. 

J sinh sản hữu tính tạo được các CƯ thể mới đa dạng về các đặc điếm 

di truyền là do: 
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A. Cơ thố mới tập hợp vật chất di truyền cùa cơ thù bố vả mẹ. 

B. Quá trình giảm phân tạo các giao tư đa dạng do sự trao đoi chéo 

giữa các cặp nhiễm sac tha tương dồng và sự phân ly ng:".u nhiên 

của các nhiễm sắc thê. 

( . Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử đựt và cái qua quá trinh thụ 
tinh. 

D. Tat ca đêu đúng. 

6. Trong sinh sản hữu tính không có hình thức: 

A. Tự thụ tinh. B. Thụ tinh ngoài. 

('. Trinh sàn D. Thụ tinh trong. 

7. Tự phoi tà hình thức: 

A. Một loại cá thể sản sinh ra giao tứ đực, một loại cá thê sinh ra giao 

từ cái sau đó chúng thụ tinh với nhau bên trong cơ thê đực. 

B. Một cá thể có thể tạo giao từ đực lẫn giao từ cái, sau đỏ hai loại 

giao tử này thụ tinh VỚI nhau. 

* c. Một loại cá thể sản sinh ra giao tử đực, mội loại cá thể sinh ra giao 

từ cái sau đó chúng thụ tinh với nhau bên ngoài cơ thề. 

D. Một loại cá thể sàn sinh ra giao từ đực, một loại cá thể sinh ra giao 

từ cái sau đó chúng thụ tinh với nhau bên trong cơ thể cái. 

8. Nhận định nào dưới đây về giun đất là sai: 

A. Giun đất là động vật lưỡng tính. 

B. Giun dất cỏ khá năng tự thụ tinh. 

c. Giun đất không có khả năng tự thụ tinh mà thụ tinh phái xảy ra 

giữa tinh trùng và trứng cùa hai cá thể khác nhau. 

D. A và c đúng. 

9. Nhận định nào dưởỉ đây về hiện tượng thụ tinh ngoài là sai: 

A. Được gặp ờ đa số động vật sống ở nước. 

B. Hiệu quà thụ tinh cao. 

c. Tinh trùng và trứng được xuất vào nước. 

D. Cơ quan sinh dục chi có các ống dẫn làm nhiệm vụ dẫn giao tử ra 

ngoài. 

10. Nhận định nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh ngoài là sai: 

A. Híộm quà thụ tinh thấp. 

B. Tinh trùng và trứng được xuất vào nước. 

c. Được gặp ờ bò sát, chim, côn trùng. 
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D. Cơ quan sinh dục chi có các ống dẫn làm nhiệm vụ dẫn giao tử ra 

ngoài. 

11. Nhận định nào dưới đây về hiện lượng thụ tinh ngoài là sai: 

A. Tinh trùng và trứng được thụ tinh trước khi đẻ. 

B. Cơ quan sinh dục chì có các ổng dẫn làm nhiệm vụ dẫn giao từ ra 

ngoài. 

c. Được gặp ờ cá, ếch, nhái. 

D. Hiệu quả thụ tinh thấp. 

12. Nhận định nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh ngoài là sai: 

A. Được gặp ờ đa số động vật sống ở nước. 

B. Hiệu quà thụ tinh thấp. 

c. Tinh trùng và trứng được xuất vào nước. 

D. Cơ quan sinh dục đực có các cơ quan sinh dục phụ đê vận chuyên 

tinh dịch vào cơ thể cái. 

13. Nhộn định nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh ngoài là đúng: 

A. Được gặp ờ đa số động vật sống ở nước. 

B. Hiệu quà thụ tinh cao. 

C. Tinh trùng và trứng được thụ tinh trước khi đè. 

D. Cơ quan sinh dục đực có các cơ quan sinh dục phụ đê vận chuy ển 

tinh dịch vào cơ thể cái. 

14. Nhận định nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh ngoài là đúng: 

A. Tinh trùng và trứng được thụ tinh trước khi đẻ. 

B. Được gặp ờ bò sát, chim, côn trùng. 

c. Cơ quan sinh dục đực có các cơ quan sinh dục phụ để vận chuyển 

tinh dịch vào cơ thể cái. 

D. Hiệu quả thụ tinh thấp. 

15. Nhộn định nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh ngoài là đúng: 

A. Tinh trùng và trứng được xuất vào nước. 

B. Cơ quan sinh dục đực có các cơ quan sinh dục phụ đe vận chuyển 

tinh dịch vào cơ thể cái. 

C. Được gặp ờ bò sát, chim, côn trùng. 

D. Hiệu quà thụ tinh cao. 

16. Nhận định nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh ngoài là đúng: 

A. Hiệu quà thụ tinh cao. 

B. Được gặp ờ bò sát, chim, côn trùng. 
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('. C’ơ quan sinh dục chi có các ổng dẫn làm nhiệm vụ dần giao tử ra 

ngoài. 

1). Tinh trùng và trứng dược thụ tinh trước khi de. 

ỉ 7. Nhận định nào dưới dãy về hiện tượng thụ tinh trong là không dóng: 

A. Con đực cần có các cơ quan sinh dục phụ đê vận chuyên tinh dịch 

vào cơ thề con cái. 

B. Quá trình thụ tinh xày ra trong cơ thê của con cái. 

c. Đòi hoi phái có sự phôi hợp hoạt động cùa cà con đực lẫn con cái. 

D. Được gặp ớ đa số các động vật sống dưới nước. 

18. Nhận dịnli nào dưới dây về hiện tượng thụ tinh trong là không đúng: 

A. Không đòi hỏi phai có sự phôi họp hoạt động cùa cà con đực lẫn 

con cái. 

B. Được gặp ở các động vật song trèn cạn. 

c. Con đực cần có các cơ quan sinh dục phụ để vận chuyển tinh dịch 

vào cơ thể con cái. 

L). Quá trình thụ tinh xảy ra trong cơ thể cùa con cái. 

19. Nhận dịnh nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh trong là không đúng: 

A. Quá trinh thụ tmh xảy ra trong cơ thể của con cái. 

B. Cơ quan sinh dục chì có các ống dần làm nhiệm vụ dần giao tử ra 

ngoài. 

c. Được gặp ờ các động vật sống trên cạn. 

D. Đòi hỏi phải có sự phối họp hoạt động cùa cả con đực lẫn con cái. 

2(1. Nhận định nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh trong là không đúng: 

A. Đòi hòi phải có sự phối hợp hoạt động của cả con đực lẫn con cái. 

B. Quá trình thụ tinh xảy ra trong cơ thể của con đực. 

c. Dược gặp ở các động vật sổng trên cạn 

D. Con đực cần có các cơ quan sinh dục phụ để vận chuyển tinh dịch 

vào cơ thể con cái. 

21. Nhận dinh nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh trong là đúng: 

A. Không đòi hỏi phải có sự phối hợp hoạt động cùa cà con đực lẫn 

cơn cái. 

B. Quá trình thụ tinh xảy ra trong cơ thể cùa con cái. 

c. Cơ quan sinh dục chỉ có các ổng dần làm nhiệm vụ dẫn giao từ ra 

ngoài. 

D. Được gặp ở đa số các động vật sống dưới nước. 
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22. Nhận định nào dưới đây về hiện lượng thụ tinh trong là đủng: 

A. Quá trinh thụ tinh xảy ra trong cơ thể cùa con đực. 

B. Cơ quan sinh dục chi có các ống dẫn làm nhiệm vụ dẫn giao từ ra ngoài 

c. Đòi hỏi phải có sự phối hợp hoạt động của cả con đực lẫn con cái. 

D. Được gặp ờ đa số các động vật sống dưới nước. 

23. Nhận định nào dưới đây về hiện tượng thụ tình trong là đúng: 

A. Không dòi hòi phài có sự phối hợp hoạt động của cà con đực lẫn 

con cái. 

B. Quá trình thụ tinh xảy ra trong cơ thể của con đực. 

c. Cơ quan sinh dục chi có các ống dẫn làm nhiệm vụ dẫn giao từ ra 

ngoài. 

D. Được gặp ở các động vật sổng trên cạn. 

24. Nhận định nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh trong là đúng: 

A. Quá trình thụ tinh xày ra trong co thể cùa con đực. 

B. Không đòi hòi phải có sự phối hợp hoạt động của cà con đực lẫn 

con cái. 

c. Con đực cần có các cơ quan sinh dục phụ để vận chuyển tinh dịch 

vào cơ thề con cái. 

D. Được gặp ở đa số các động vật sổng dưới nước. 

25. Quá trình giao phối tiến hóa hơn tự phổi do: 

A. Tạo thế hệ sau đa dạng hơn về đặc điểm di truyền, giúp sinh vật 

thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi. 

B. Tạo thế hệ sau giống nhau về các đặc điểm di truyền. 

c. Tạo ra số lượng lớn cá thể ở thế hệ sau trong một thời gian ngắn. 

D. Tạo giao tử đơn bội tham gia quá trình thụ tinh để tạo hợp tử lưỡng 

bội. 

26. Động vật nào dưới đây không phải là động vật đẻ trứng: 

A. Chim. B. Ếch, nhái. c. Rắn. D. Cá voi. 

27. Hiện tượng noãn thai sinh (đẻ trúng thai) là hiện tượng: 

A. Trứng được thụ tinh trước khi đẻ. 

B. Trứng được thụ tinh sau khi đè. 

c. Trứng đã được thụ tinh, nở thành con sau đó mới được đẻ ra ngoài. 

D. Trứng nở ngay sau sinh 

28. Hiện tượng trứng được thụ tinh ngoài sau khi đẻ được gặp ờ: 

A. Cá kiếm, cá hácmôni. B. Ếch, nhái. 
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c. Gà, vịt D. A và B đúng. 

29. Trong sinh sản hữu tính có các hình thức: 

A. Dè trứng. B. Dè trứng thai, 

c. Đè con. D. Tất cá đều đúng. 

30. Ờ ếch, mô tả nào dưới dây về dặc diêm sinh sản không dũng? 

A. Thụ tinh trong. 

B. Đè trứng. 

c. Trứng tự phát triển ngoài môi trường. 

D. Không chăm sóc con. 

31. Ở ếch, mô tả nào dưới dây về đặc diếnt sinh sản không đúng? 

A. Thụ tinh ngoài. 

B. Đé con. 

c. T rứng tự phát triển ngoài môi trường. 

D. Không chăm sóc con. 

32. Trong hình thức sinh sản theo kiểu đẻ con, mô tả nào dưới đây là 

không đúng? 

A. Trứng dã thụ tinh phát triên trong dạ con. 

B. Phôi thu nhận chất dinh dường từ máu mẹ qua nhau thai. 

c. Sau đẻ một số con tự đi kiếm ăn ngay, đa số còn yếu phải được bô 

mẹ chăm sóc. 

D. T rứng có lượng noãn hoàng lớn để nuôi phôi phát triển trong dạ 
con cùa cơ thể mẹ. 

33. Trong quá trình tiến hóa, hình thức sinh sản nào là tiến hóa nhất? 

A. Đẻ trứng. B. Đẻ con. c. Đè trứng thai. D. B và c đúng. 

fo u Oi? 
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BÀỈ 46: Cơ CHẾ ĐIÉU HÒA SINH SÀN 
/. Quá trình sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối của: 

A. Hệ nội tiết. B. Hệ thần kinh, 

c. Các nhân tố môi trường. D. Tất cả đèu đúng. 

2. Trong cơ chế điều hòa sinh sản ở động vật, vai trò quan trọng nhất 

thuộc về: 

A. Hệ nội tiết. B. Hệ thần kinh, 

c. Nhân tố môi trường. D. Hệ vận động. 

3. Thùy trước tuyến yên tiết ra loại hoocmôn kỉclt thích sinh dục nào? 

A. Prôgestêron và ơstrôgen. B. FSH và LH 

c. GnRH D. Testostêrôn và inhibin. 

4. Vùng dưới đồi tiết ra loại hoocmôn kích thích sinh dục nào? 

A. GnRH B. Testostêrôn và inhibin. 

c. Prôgestêron và ơstrôgen. D. FSH và LH 

5. Trong cơ cliể điểu hòa sinh sản thể vàng tiết ra loại hoocmôn nào? 

A. Prôgestêron và ơstrôgen. B. FSH và LH 

c. GnRH D. Testostêrôn và inhibin. 

6. Trong cơ ché điều hòa sinh sản, hoocmôn FSH của thùy trước tuyến 

yên có tác dụng: 

A. Làm noãn chín. B. Làm trứng rụng. 

c. Tạo thể vàng. D. Làm cho niêm mạc từ cung phát triển. 

7. Trong cơ chế điểu hòa sinh sản, hoocmôn ơstrôgen và prôgestẽron 

của thế vàng có tác dụng: 

A. Làm noãn chín. 

B. Làm cho niêm mạc tử cung dày, xốp và xung huyết, 

c. Làm trứng rụng. 

D. Tạo thể vàng. 

8. Trong cơ chế điểu hòa sinh sản, hoocmôn LH cùa tliùy trước tuyến 

yên có tác dụng: 

A. Thúc đẩy sự phát triển cùa các tế bào trứng 

B. Làm trứng rụng và tạo thề vàng, 

c. Làm noãn chín. 

D. Làm cho niêm mạc tử cung phát triển. 

9. Vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên bị úc chế ngược bói tác động cùa: 

A. Prôgestêron và ơstrôgen. B. GnRH 
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c. 1'Sll và UI I). I estostêrôn và inhibin. 

10. Cơ che tác dộng cua thuốc ngừa thai cớ chứa prôgestêron và 

ơstrôgen là du: 

A. Tác dộng trực tiêp lên buồng trưng làm nang trứng không phát triền. 

B. I I"e chế rụng trứng. 

c. Ưc che sự rụng trứng do ức che vùng dưới dồi và thù}' trước tuyến yên. 

D. Ngăn cán sự phát trièn cua niêm mạc tứ cung. 

11. Nếu trứng không được thụ tinh, thê vàng sẽ teo lại và thoái hóa do: 

A. Giám bài tiết prôgestèron và ơstrỏgen. 

B. Vùng dưới đồi tâng cường bài tiết GnRH. 

c. Không cỏ hoocmõn nhau thai hCG. 

D. Tuyên yên tăng cường bài tièt ỈSH và LU. 

12. Trong quá trình sinh tinh, lioocmôn FSH của thùy trước tuyến yên 

có tác dụng: 

A. Kích thích tế bào kè bài tiết testostêrôn. 

B. Kích thích sự phát triển cùa ống sinh tinh và tạo thành tinh trùng, 

c. Ưc chế ngược vùng dưới đồi. 

D. Phát triên các ca quan sinh dục phụ cùa con đực. 

13. Sự hài tiết FSH cua thày trước tuyến yên ở con đực bị ức ché ngược 

bới: 

A. Testostêrôn. B.1.11 c. GnRH. D. Inhibin. 

14. Sự bài tiết LH của thùy trước tuyến yên ở con đực bị ức chế ngược 

bởi: 

A. Testostêrôn. B. l .l 1 c. GnRH. D. Inhibin. 

15. Trong cơ ché diều hòa sinh sán, nhận định nào dưới đây tà không 

đúng: , 

A. Do nồng độ các hoocmôn sinh dục được các tuyến nội tiết tiết ra 

hằng dịnh trong máu nên quá trình phát triển, chín và rụng cùa 

trứng không diễn ra theo chu ki. 

B. Các loài động vật khác nhau có chu kì trứng chín và rụng khác nhau, 

c. Ờ con cái khi nồng độ prỗgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao 

sẽ ức chế vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên bài tiết GnRH. LH 

và FSH. 

D. Các hoocmôn do thùy trước tuyến yên bài tiết di theo đường máu 

dến buồng trứng kích thích quá trình sinh trứng 
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16. Trong cơ chế điểu hòa sinh sản, nhận định nào dưới đây là kltỏng 

đúng: 

A. Các loài động vật có vú có chu kì trứng chín và rụng giống nhau. 

B. Các hoocmôn do thủy trước 'uyến yên bài tiết đi theo đường máu 

đên buồng trứng kích thích quá trình sinh tráng 

c. Do nồng độ các hoocmôn sinh dục biến dộng theo chu ki nên quá 

trình phát triển, chín và rụng của trứng cũng diễn ra theo chu kì, 

D. Ở con cái khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tảng cao 

sẽ ức chế vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên bài tiết GnRH, LH 

và FSH. 

17. Trong cơ chế điểu hòa sinh sản, nhộn định nào dưới đày là không 

đúng: 

A. Ở con cái khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tâng cao 

sẽ kích thích vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên bài tiết GnRH. 

LH và FSH, 

B. Do nồng độ các hoocmôn sinh dục biến động theo chu kì nên quá 

trình phát triền, chín và rụng cùa trứng cũng diễn ra theo chu kì, 

c. Các hoocmôn do thùy trước tuyến yên bài tiết đi theo đường máu 

đến buồng trứng kích thích quá trình sinh trứng 

D. Các loài động vật khác nhau có chu kì trứng chín và rụng khác nhau. 

18. Trong cơ chế điểu hòa sinh sản, nhận định nào dưới đây là không 

đúng: 

A. Do nồng độ các hoocmôn sinh dục biến động theo chu ki nên quá 

trình phát triển, chín và rụng của trứng cũng diễn ra theo chu kì, 

B. Các loài động vật khác nhau có chu ki trứng chín và rụr.g khác 

nhau. 

c. Ở con cái khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tảng cao 

sẽ ức chế vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên bài tiết GnRH, LH 

và FSH. 

D. Các hoocmòn do thùy trước tuyến yên bài tiết đi theo hệ thin kinh 

đến buồng trứng kích thích quá trình sinh trứng 

19. Trong cơ ché điều hòa sinh sản, nhận định nào dưới đây là đúng: 

A. Ở con cái khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tảng cao 

sẽ kích thích vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên bài tiết GnRH, 

LH và FSH. 

B. Do nồng độ các hoocmôn sinh dục biến động theo chu ki rên quá 
trình phát triền, chín và rụng cùa trứng cũng diễn ra theo chu kì. 
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c. Các loài dộng vật cỏ vú có chu kì trứng chín và rụng giống nhau. 
D. Các hoocmôn do thủy trước tuyền yên bài tiêt đi theo hệ than kinh 

dến buồng tr.rng kích thích quá trình sinh trứng 

20. Trong cơ chế diềi, Iiòa sinh sản, nhộn định nào dưới dây là đúng: 

A. Do nồng dộ các hoocmôn sinh dục được các tuyên nội tiêt tiêt ra 
hang định trong máu nên quá trinh phát triện, chín và rụng cùa 

trứng không diễn ra theo chu kì. 
B. Ỏ con cái khi nồr.g độ prộgestêrỏn và ơstrôgen trọng mau tang cao 

sẽ kích thích vùng dưới đồi và thúy trước tuyến yên bài tiêt GnRH. 

LHvàVsH. ~ 
c. Các hoocmôn do thùy trước tuyến yên bài tiêt đi theo hệ thân kinh 

dến buồng trứng kích thích quá trình sinh trứng 
D. Các loài động vật khác nhau có chu ki trứng chín và rụng khac 

nhau. 
21. Trong cơ chế điểu hòa sinh sản, nhận định nào dưới đây là đúng: 

A. ơ con cái khi nồng độ prộgestêrôn và ơstrôgẹn trong máu tăng cao 
sẽ kích thích vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên bài tiêt GnRH. 

LH và FSH. , 

B. Các hoocmôn do thùy trước tuyến yên bài tiềt đi theo dường máu 

đến buồng trứng kích thích quá trình sinh trứng _ ^ , 
c. Do nồng độ các hoocmôn sinh dục được các tuyên nội tiêt tiêt ra 

hằng định trong máu nên quá trinh phát triển, chín và rụng cùa 

trứng không diễn ra theo chu kì, , 
D. Các loài động vật có vú có chu kì trứng chín và rụng giông nhau. 

22. Trong cơ chế điểu hòa sinh sản, nhận định nào dưới dây là đúng: 

A. Do nồng độ các hoocmôn sinh dục được các tuyên nội tiêt tiêt ra 
hằng định trong máu nên quá trình phát triên, chín và rụng cùa 

trứng không diễn ra theo chu kì, . 
B. Các loài động vật có vú có chu kì trứng chín và rụng giông nhau. 
c Ờ con cải khí nong độ prôgestêrỏn và ơsựôgen trong máu tăng cao 

sẽ tre chế v ùng íiihVi đồi và thùv trước tuyên YCĨ! bài tiêt GrtRH, CH 

và FSH , 
D. Các hoocmõn do ihuy trước tuyến vèn bài tiẽ' di theo hv thân kinh 

uốn buồng trưng kicn thích quá trinh sinh trứng. 
23. Những nhăn tố than kinh và môi trường nản dưới đây ảnh hướng 

dến quá trình sinlt tinh và sinh trứng: 

A. Căng thẳng thần kinh kéo dài. 
B. Suy dinh dưỡng. 
( Sự hiện diện và mùi của con đực tác đông lên con cái 

IX 1 ắt ca đều dũng. 



BÀI 47: ĐIẾU KHIẾN SINH SẢN ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ 
CÓ KẾ HOẠCH ở NGƯỜI 

1. Để làm tăng sổ con trong một lứa đẻ người ta sử dụng phương pháp 

nào dưới đây: 

A. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp để làm tăng số 
trứng rụng. 

B. Thay đổi các yếu tố môi trường. 

c. Nuôi hợp tử đang phân chia rồi tách thành nhiều phôi sau đó cấy 
trở lại dạ con. , 

D. Tất cả đều đúng. 

2. Làm thế nào để có thể điều khiển tỉ lệ giới tính ở đàn con ? 

A. Tách tinh trùng thành hai nhóm: nhóm mang nhiễm sắc thể giới tính 
X và nhóm mang nhiễm sắc thề giới tính Y sau đó cho thụ tinh. 

B. Tiến hành thụ tinh nhân tạo sau đó kiểm tra cặp nhiễm sắc thể giới 
tính của các tế bào phôi. 

c. Dựa vào các tính trạng di truyền liên kết với giới tính để xác định 
giới tính sớm cùa cá thể. 

D. Tất cả đều đúng. 

3. Để bảo quản tinh trùng, người ta giữ tinh trùng trong nitơ lỏng ở 

nhiệt độ: 

A. 0°c B. -80°c c. -196°c D. -100°c 
4. Ở cá người ta thường dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo: 

A. Thụ tinh ngoài cơ thể. B. Thụ tinh trong cơ thể. 

c. Thụ tinh trong ống nghiệm. D. cấy phổi vào dạ con. 

5. Ở trâu, bò, lợn người ta thường dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo: 

A. Thụ tinh ngoài cơ thể. B. Thụ tinh trong cơ thể cái. 

c. Thụ tinh trong ống nghiệm. D. cấy phôi vào dạ con. 

ó. TĩOiiS nỉ thuật nuôi cấy phôi, người ta sử dụng phương pháp: 

A I da thai nhân tạo bằng cách sử dụng hoocmôn thúc đẩy sự chín 
và rụng nhiều trứng cùng một lúc, lấy các trứng ra ngoài, tiến hành 
thụ tinh nhân tạo để được nhiều hợp tử, sau đỏ mỗi hợp tử được 
cấy vào dạ con của những con cái để thu được nhiều con. 

B. Tách hợp tử dang phân chia ờ giai đoạn 4 - 8 tế bào thành từng tế 
bào riêng rẽ, sau đó cấy riêng từng tế bào vào dạ con của các con 
cái để thu được nhiều con. 

c. Gây đa thai nhân tạo bằng cách sử dụng hoocmôn thúc đẩy sự chín 
và rụng nhiều trứng cùng một lúc. lấy các trứng ra ngoài, tiến hành 



thụ tinh nhân tạo đố dược nhiều hợp tử, sau đó mỗi họp từ được 
nuôi trong môi trường đặc hiệt dế thành các cá thể con. 

IX A và B đúng. 

7. Ở người việc phá thai cỏ thế dẫn dền hậu quả: 

A. Thủng từ cung. 
B. Vô sinh. 

c. Nhiễm trùng vùng chậu hoặc xuất huyết từ cung. 

D. Tất cà đều đúng. 

8. ơ người việc sử dụng bao cao su có tác dụng: 

A. Tránh lây nhiễm các bệnh lây qua đường tinh vực, 

B. Ngăn càn tinh trùng gặp trứng, 

c. Tiêu diệt tinh trùng. 

D. A và B đúng. 

9. Trong các biện pháp tránh thai ở người, phương pháp nào kém hiệu 

quá nhất: 

A. Xuất tinh ngoài âm dạo. 

B. Dùng bao cao su. 

c. Sừ dụng dụng cụ tránh thai ờ người nữ. 

D. Dùng thuốc uống tránh thai. 

10. Trong các biện pháp tránh thai ở người, phương pháp nào hiệu quả 

nhất: 

A. Xuất tinh ngoài âm đạo. 

B. Dùng bao cao su. 

c. Sừ dụng dụng cụ tránh thai ờ người nữ. 

D. Thắt ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng. 

11. Nuôi cấy phôi đã giải quyết được vấn dề: 

A Tăng cường số lượng động vật quý hiêm vốn chi đẻ 1 con trong 
một lứa. 

B. Giải quyết một số các trường họp vô sinh ở người, 

c. Tạo những giống động vật thuần chủng. 

D. A và B đúng. 
90 Li 03 
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ĐỀ TỔNG HQP 

HỌC KÌ I 

ĐỀ TÔNG HỢP í 

/. Các dạng nước chinh trong cây? 

A. Dạng hơi B. Nước tự do c. Nước liên kết D. B và c đúng 

2. Loại ánh sáng dơn sắc nào có hiệu quả nhất đỗi với quang hợp trong 

cùng một cường độ chiếu sáng ? 

A. Xanh lục B. Đo c. Xanh tím D. Vàng 

3. Những động vật nào dưới đây là những động vật nhai lại: 

A. Trâu, bò, ngựa. B. Dê, cừu, thỏ. 

c. Trâu, bò, dê. D. Ngựa, hươu, nai. 

4. Quá trình hô hấp kị khỉ xảy ra ở: 

A. Lục lạp B. Ti thể c. Tế bào chất D. Dịch ti thể 

5. Ờ động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được thủy phân để 

cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể nhờ: 

A. Lưới nội sinh chất. B. Ty thể. 

c. Lyzôxôm. D. Bộ máy Gôngi. 

6. Quá trình trao đổi khí ở phổi của chim được thực hiện theo: 

A. 2 chu kì. . B. 1 chu kì 

c. 4 chu kì D. Không theo chu kì. 

7. Bộ phận nào thể hiện nhiều kiểu hướng động nhất trong cẩu trúc 

cùa cây là: 

A. Rễ B. Cành bên c. Thân D. Hoa 

8. Nhóm động vật nào dưới đây cỏ hệ tuần hoàn hở: 

A. Giun đốt. B. Giun đốt và thân mềm. 

c. Mực ổng, bạch tuộc. D. Thân mềm và chân khớp. 

9. Khí khổng sẽ thay đổi như thế nào khi cây thiếu nước, ? 

A. Đóng lại ban đêm. B. Mờ ra ban đêm. 

c. Đóng lại ngoài sáng. D. Mờ ra ngoài sáng. 

w / ôp tính bẩm sinh có đặc điểm nào dưới đây: 

A rip hợp các phàn xạ CÓ điều kiện. 

B. Dươv ! h Tnlì bời nhìn iA di trmền 



( . I lình thành trong quá trình sông cua cá thê. 

I). A va B đúng. 

11. Các chất khoáng được hấp thu chù yếu vào cây theo phương thức: 

A. I liện tượng hút bám trao dồi. B. Vặn chuyển chu động. 

( . Vận chuyển thụ dộng. D. 1 liện tượng thẩm thấu. 

12. Ớ thực vật, ánh sáng dỏ xúc tiến quá trình tổng hợp: 

A. Axit amin B. Prôtêin c. Lipit D. Cacbohidrat 

13. Ớ các động vật có xương sống, hệ thần kinh dạng ong có xuất xứ từ: 

A. Lá phôi giữa. B. Lá phôi ngoài, 

c. Lá phôi trong. D. Tùy sống. 

14. Ở thực vật C4 con đường cố định co2 xảy ra theo chu trình: 

A. Canvin B íỉatch - Slack c. Crep D. Canvin - Benson 

15. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ứng động không sinh tnrởng là 

không đúng: 

A. Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học. 

' B. Phàn ứng với các tác nhân kích thích không định hướng, 

c. Thường là các vận động theo dồng hồ sinh học. 

D. Sự vận động không có sự phân chia và lớn lèn cùa các tế bào của cây. 

16. Phản xạ là: 

A. Phản ứng của cơ thể với các kích thích bên ngoài hoặc bên trong 

cơ thê thông qua hệ thần kinh và các hoocmôn 

B. Phản ứng cùa cơ thề với các kích thích bên trong cơ thể thông qua 

hệ thần kinh, cơ và các tuyến 

c. Phàn ứng cùa cơ thể với các kích thícl bên ngoài hoặc bên trong 

cơ thể thông qua cung phản xạ 

D. Phán ứng cùa cơ thể với các kích thích bên ngoài cơ thể thông qua 

hệ thần kinh, cơ và các tuyến 

17. 90 - 95% sản phàm tỉ 1 ■ hoạch của cây lấy từ: 

A. CO2 và 1TO thõng qua hoạt dộng quang hợp 

B. O2 và H2O thông .Ịua hoạt động hô hấp 

c. C6Hi20f, thông qua chu trình Canvin 

D. A và c đúng 

18. Động vật nào dưới đây chưa có tổ chức thần kinh? 

A. Thủy tức B. Trùng giày c. Giun đốt D. Thân mềm 
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19. Ở động vật có hệ thần kình dạng lưới, khi các tế bào cảm giác bị kích 

thích hiện tượng cảm ứng sẻ thể hiện dưới dạng: 

A. Di chuyền tránh xa hoặc tiến lại gần nguồn kích thích. 

B. Co lại toàn bộ cơ thể. 

c. Chỉ co lại ớ phần cơ thể bị kích thích. 

D. Duỗi phần cơ thể bị kích thích 

20. Quả trình hô hấp tế bào cho ra các sản phẩm: 

A. C02 và H20 B. cÕ2, H20 và ATP 

c. C02, H20, ATP và nhiệt D. C02, H20 và nhiệt 

21. Điện sinh học có bản chẩt là: 

A. Sự hung phấn. B. Sự tích điện, 

c. Sự kích thích. D. Sự ức chế. 

22. Phần lớn các nguyên tố khoáng được hấp thu vào cây dưới dạng nàn ? 

A. Dạng tự do B. Dạng liên kết với các hạt keo đất 

c. Dạng ion 

B. Dạng liên kết với các phân từ hữu cơ 
23. Động vật chưa có hệ tuần hoàn cỏ đặc điểm: 

A. Kích thước lớn, diện tích cơ thể nhỏ so với khối lượng, tế bào 

không thể trao đổi chất trực tiếp với môi trường. 

B. Kích thước nhỏ, diện tích cơ thể lớn so với khối lượng, tế bào có 

thể trao đổi chất trực tiếp với môi trường. 

c. Kích thước lớn, diện tích cơ thể lớn so với khối lượng, tế bào 

không thể trao đổi chất trực tiếp với môi trường. 

D. Kích thước nhò, diện tích cơ thể nhó so với khối lượng, tế bào có 

thể trao đổi chất trực tiếp với môi trường. 

24. Pha tối là pha: 

A. Xảy ra ờ cấu trúc grana của lục lạp. 

B. Được thực hiện theo chu trình Canvin-Benson ờ tất cả các nhóm 

thực vật khác nhau. 

c. Khử C02 nhờ ATP và NADPH được hình thành trong pha sáng để 
tạo các hợp chất hữu cơ (C6H|2Ơ6). 

D„ Oxi hóa nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP 

và NADPH, đồng thời giải phóng ôxi vào khí quyền. 

25. Trên sợi thần kinh có bao miêlin tại sao xung thần kinh lan truyền 

theo kiểu nhảy cóc: 



A. L)o nhu cầu dẫn truyền nhanh các xung thần kinh. 

B. Do các co Ranvic cỏ tính cách diện nên sụ thay đôi tính thấm của 

màng chì xày ra tại những đoạn có bao miêlin. 

c. Do nhu câu tiết kiệm năng lượng ATP cho hoạt động của bom 

NaVK\ 

D. Do giữa hai eo Ranvie sợi thần kinh bị bao bang bao miêlin có tích cách. 

26. Ớ thực vật các hệ sắc tố quang hợp có mặt ở: 

A. Chất nền cùa lục lạp. B. Grana của lục lạp. 

c. Chất nền cùa ty thê. D. Màng trong ty thể. 

27. Ở động vật, hình thức học tập đơn gián nhất là: 

A. Học ngầm. B. In vết. 

c. Quen nhờn. D. Thành lập phản xạ có điều kiện. 

28. Diếm bù co2 là điểm mà trong đó CỮ2 có nồng độ: 

A. Dê cường độ hô hấp cao hon cường độ quang hợp 

B. Đê cường độ hô hấp và cường độ quang họp bằng nhau 

c. Dê cường độ hô hấp bé hơn cường độ quang hợp 

D. Đạt 0,03% 

29. Làm thế nào đế biết lá vàng do thiếu Clo 

A. Lá nhỏ hcm binh thường. 

B. Sinh trường còi cọc. 

c. Lá váng nhạt, mép lá đỏ và nhiều chấm đỏ ờ mặt lá. 

D. Lá mới có màu vàng. 

30. Ở động vật, điều kiện hóa thao tác, hành động tà hiện tượng học tập 

trong dó hình thành: 

A. Mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các 

kích thích kết họp đồng thời. 

B. Mối liên két giữa một hành vi cùa động vật với một phần thường 

(hoặc hình phạt), sau đó động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi đó. 

c. Các phàn xạ có điều kiện trước một kích thích lặp đi lặp lại. 

D. Mối liên kết mới trong hệ thần kinh trung ương dưới tác động cùa 

một kích thích mới. 

31. Ánli sáng có vai trò như thế nào đổi với quá trình trao đổi nước? 

A. Làm mờ khí khổng Đ. Tăng hoạt động hô hấp tế bào 

c. Tăng quá trình quang hợp D. Giảm tốc độ ứ giọt 
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32. Cây sẽ hẩp thụ Ca2* theo cách nào nếu nồng độ Ca2* trong cây là 

0,3% trong đất là 0,05%? 

A. Thụ động B Chù động c. Thấm thấu D. Khuếch tán 

33. Hệ thần kinh trung ương hoặc các tuyển nội tiết đóng vai trò như thế 
nào trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi, đóng vai trò của: 

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

B. Bộ phận điều khiển. 

c. Các thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. 

D. Các cơ quan nội tạng hoặc hệ thống cơ xương 

34. Phát biểu nào dưới đây về quang hợp là không đúng: 

A. Cuộc sống cùa con người và các sinh vật trên Trái Đất phụ thuộc 

hoàn tòan vào quá trình quang hợp. 

B. Dinh dưỡng khoáng không ảnh hưởng đến hiệu suất quang hợp 

C. Thực vật và một số vi sinh vật quang hợp là các sinh vật quang tỊ 
dưỡng. 

D. Quang hợp tạo ra hầu như toàn bộ các chất hữu cơ trên Trái Đất. 

35. Nguyên liệu cho quả trình hô hấp ở thực vật là: 

A. Glucôzơ. 

B. Ơ2 vù cacbonhydrat. 

c. Cacbonhydrat, prôtêin, lipit và các axit hữu cơ. 

D. O2, cacbonhydrat, lipit, prôtêin và các axit hữu cơ. 

36. Nhận xét nào dưới đây về hoạt động tiêu hóa của động vật có túi tiêu 

hóa là đúng: 

A. Thức ăn được tiếp nhận vào tế bào qua hiện tượng thực bào 

B. Quá trình biến đổi hóa học diễn ra chủ yếu ờ ruột 

c. Quá trình tiêu hỏa diễn ra chủ yếu là tiêu hóa ngoại bào. 

D. Quá trình tiêu hóa chủ yếu là tiêu hóa nội bào. 

37. Quá trình hô hấp ở thực vật diễn ra tổi ưu trong điều kiện nhiệt độ 
biển thiên trong khoảng: 

A. 20°c - 45°c B. 20°c - 30°c 
C. 30°C-35°C D. 10°c - 15°c 

38. Ở động vật ăn thịt và ăn tạp, sự biến đổi hóa học của thức ăn trong 

khoang miệng xảy ra nhờ enzim của: 

A. Tuyến tụy B. Tuyến nước bọt 

c. Túi tiết D. Lizôxôm 
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39. Các chất trung gian hóa học qua khe xináp sẽ tạo xung thần kinh 

mới ở nơron tiêp theo (lo: 

A. Thay đôi tính thâm cua màng sau xináp. 

B. Thay đôi tính thâm cùa màng sau xináp sau khi gan vào các thụ thề 
ờ màng này. 

c Thay đồi tính tham của màng sau xináp với ion Ca . 

D. Làm vỡ các bóng có chứa chất trung gian hóa học ở nơron tiếp 

theo. 

40. Sản phẩm của hô hẩp tế bào CO2 được vận chuyển đến phối (lưới 

dạng chủ yếu là: 

A. Hòa tan trong huyết tưcmg 

B. Dạng tự do. 

c. Kết hợp với hêmôglôbin 

D. Natri bicacbônat 

ĐÊ TỐNG HỢP 2 

/. Ở thực vật, trong điều kiện bình thường quá trìnli trao đổi nước 

không xảy ra quá trình: 

A. Thoát hơi nước ở lá B. Ri nhựa 

c. Vận chuyển nước ở thân D. Hấp thụ nước ở rễ 

2. Ở người, tốc độ máu ở động mạch chủ có tiết diện 5-6 cm2 là: 

A. 50 - 60 mm/giây B. 5 - 6 mm/giây 

c. 500 - 600 mm/giây D. 0,5 mm/giây 

3. \hóm sắc tố carôtenôit gồm: 

A. Diệp lục a và diệp lục b B. Diệp lục b và xantôphyl 

c. Carôten và xantôphyl D. Diệp lục a và carôten 

4. Ở động vật đã có tồ chức thần kinh, cảm ứng được gọi là: 

A. Nhịp sinh học B. Vận động cảm ứng 

c. Phàn xạ D. ứng động 

5. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật c'3: 

A. Cường độ quang hợp cao hơn, điềm bào hòa ánh sáng cao hơn. 

B. Nhu cầu nước và thoát hơi nước thấp hơn. 

c. Điểm bù CO: thấp hơn. 
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D. Tất cà đều đúng 

6. cấu trúc tliần kinh nào dưới đây có bao mìêlin bao bọc? 

A. Các sợi thần kinh giao cảm. B. Các sợi thần kinh vận động, 

c. Tùy sống. D. Các sợi thần kinh đối giao cảm. 

7. Động vật nào dưới đây có quá trình tiêu hóa cơ học diễn ra ở dạ dày 

mạnh nhất? 

A. Ngựa, thỏ. B. Gà, vịt c. Trâu, bò. D. Hươu, nai 

8. Một phân tử glucôiơ qua quá trình hô hấp hiếu khí ở tế bào sẽ cho: 

A. 36 ATP B. 8 ATP c. 38 ATP D. 28 ATP 

9. Chu trình Crep xảy ra ở: 

A. Chất nền của lục lạp B. Dịch ti thể 

c. Lizôxôm D. Phần grana cùa lục lạp. 

10. Cây sẽ chuyển sang phân giải kị khí khi nồng độ 02 trong không khí: 

A. Giảm xuống dưới 5% B. Giảm xuống dưới 10% 

c. Giảm xuống dưới 15% D. Giảm xuống dưới 20% 

11. Ờ các động vật đã hình thành ong tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa, các 

chất dinh dưỡng từ ống tiêu hóa sẽ được hấp thụ vào: 

A. Máu B. Te bào của các mô, cơ quan 

c. Máu và bạch huyết. D. Lizôxôm 

12. Re hấp thu các ion khoáng theo những cách nào 

A. Hiện tượng thẩm thấu. 

B. Vận chuyển chủ động hoặc thụ động, 

c. Vận chuyển thụ động. 

D. Vận chuyền chủ động. 

'3. Ở trạng thái nghỉ, điện thế hai bên màng tế bào như sau: 

A. Mặt trong cùa màng nơron tích điện âm và mặt ngoài màng nơron 

tích diện dương. 

B. Mặt trong cùa màng nơron giàu ion natri và mặt ngoài màng nơron 

giàu ion kali. 

c. Mặt trong màng nơron tích điện dương và mặt ngoài màng noron 

tích điện âm. 

D. Điện thế hai bên màng nơron bang nhau. 

14. Ở người trong một chu kì tim, thời gian tâm nhĩ co kéo dài trong bao 

lâu? 

A. 0,3 giây B. 0,4 giây c. 0.1 giây D. 0,8 giây 
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15. t\hận xét nào dưới dây về pha sáng là không đúng? 

A. Oxy hóa nước đê sư dụng II va ẽlectron cho việc hình thành ATI’ 

vàNADPIl. 

H. Chuyên hóa quang năng thành hỏa Iiãng. 

c. Giải phóng O2 

I). Giai phỏng }L0 

16. Sự trao dôi khí giữa các ống khí với các té hào trong hoạt động hô 

hấp ở sâu bọ được thực hiện bằng cách: 

A. Thông qua các lỗ thớ. 

tỉ. Qua các túi khí có trong mồi tế bào. 

('. Các ỏng khí tiếp xúc trực tiêp với các tê bào cùa cơ thê. 

I). Thông qua hệ thống mao mạch. 

Ị 7. Trong hệ tuân hoàn kin máu dược vận chuyên nltưsau: 

A. Tim co bóp tạo áp suất lớn tống máu vào các tĩnh mạch được nối 

với các động mạch bàng các mao mạch. 

B. Tim co bóp tạo áp suất lớn tống máu vào các động mạch được nối 

với các tĩnh mạch bàng hẹ thống xoang cơ thể. 

c. Tim co bóp tạo áp suất lớn tống máu vào các động mạch dược nối 

với các tĩnh mạch bằng các mao mạch. 

D. Tim co bóp tạo áp suất lớn tống máu vào các tĩnh mạch được nối 

với các động mạch băng hệ thống xoang cơ thê. 

18. Pha sáng của quá trình quang hợp được thực hiện ở: 

A. Lục lạp. B. Tilacôit cùa lục lạp. 

c. Chất nền cùa lục lạp. D. Ti thề. 

19. Để quá trình cố địn h nitơ khí quyên có thế xảy ra cần những điều 

kiện nào ? 

A. Cỏ sự tham gia của en/.im nitrôgenaza và được cung câp năng 

lượng ATP. 

B. Thực hiện trong điều kiện kị khí. 

c. Có các lực khử mạnh. 

D. Tất cà đều đúng. 

20. Khi có sự kích thích của môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ 

thế, cơ chế điều hòa cân bằng nội môi diễn ra theo trình tự sau: 

A. Thụ quan -> Bộ phận đáp ứng -> Trung ương thần kinh, tuyến nội 

tiết -> Thụ quan 
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B. Thụ quan -> Bộ phận đáp ứng -> Thụ quan -> Trung ưcmg thần 

kinh, tuyến nội tiết 

c. Thụ quan -> Trung ương thần kinh, tuyến nội tiết -ỳ Bộ phận đảf 

ứng -> Thụ quan 

D. Bộ phận đáp ứng -> Thụ quan -> Trung ương thần kinh, tuyển nội 

tiết -> Bộ phận đáp ứng 

27. Quá trình cố dịnh CO2 xảy ra vào ban đêm ở nhóm thực vật nào? 

A. CAM B. c3 c. c4 D. C3 và c4 
22. Ở thân mềm và chân khớp, hạch thần kinh phát triển nhất là: 

A. Hạch bụng. B. Hạch lưng. c. Hạch não. D. Hạch ngực. 

23. Sự vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO2 từ tế bào đến 

cơ quan hô hấp được thực hiện nhờ: 

A. Bạch huyết B. Hêmôglôbin và dịch mô 

c. Máu và dịch mô D. Phổi, mang hoặc các ống khí. 

24. Ở lả cây trinh nữ các lả chét khép lại, cuống cụp xuống khi bị va 

chạm do giảm sức trương của thể gối qua cơ chế: 

A. K’ vận chuyển ra ngoài không bào gây mất nước, giảm áp suất 

thẩm thấu. 

B. K+ vận chuyền ra ngoài không bào gây mất nước, tăng áp suất 

thẩm thấu. 

c. K+ vận chuyển vào không bào gây giữ nước, tàng áp suất thẩm thấu. 

D. K+ vận chuyển vào không bào gây mất nước, tăng áp suất thẩm thâu. 

25. Ngành động vật nào dưới đây có hệ thằn kinh khác với các ngành 

còn lại: 

A. Giun. B. Động vật có xưorng sống, 

c. Chân khớp. D. Thân mềm. 

26. Xung thần kinh luôn luôn đi theo một chiều rìhẩt định trong cung 

phản xạ do: 

A. Vai trò của các xináp. 

B. Các nơron vận động nằm sau các nơron cảm giác. 

C. Vai trò của hệ thần kinh trung ương. 

D. Bao miêlin có tích cách điện. 

27. Nước tự do không có mặt ở đâu trong tổ chức thực vật? 

A. Trong mạch gỗ B. Trong khoảng gian bào 

c. Vành đai Caspari D. Trong chất nguyên sinh 
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2N. Các tập tính dộng vật dược phân thành hai loại: 

A. Tập tính phàn xạ thần kinh vá tập tính phán xạ nội tiết. 

B. Tập tính cổ điều kiện và tập tính không có điều kiện, 

c. l ập tinh bẩm sinh và tập tính học được. 

D. Tập tính bậc thấp và tập tinh bậc cao. 

29. Thời gian tâm thất co trong một chu kì tim kéo dài trong bao lâu? 

A. 0,3 giây B. 0,4 giây c. 0,8 giây D. 0.2 giây 

30. Thể nào là cảm ứng ở thực >ật? 

A. Phán ứng của một bộ p’iận cùa cây trước một tác nhân kính fh'ch 

theo một hướng xác địn 1. 

B. Phàn ứng của cây trước một tác nhân kích thích không định hướng, 

c. Phán ứng của thực vật đối với kích thích của môi trường. 

D. Phản ứng của cơ thể hoặc của một cơ quan theo đồng hồ sinh học. 

31. Động vật nào dưới đây chưa có cơ quan tiêu hóa: 

A. Giun đất B. Thủy tức c. Giun dẹp D. Trùng biến hình 

32. Tại sao thực vật không bị ngộ dộc khi tích lũy nhiều NHị trong cây? 

A. Các axit amin sẽ kết hợp với NH3 để tạo thành các amit 

B. Một số axit amin sẽ SỪ dụng NH3 để trờ thành axit amin khác qua 

quá trình chuyển amin hóa 

c. Thực vật không chịu tác động của nồng độ NH3 cao. 

D. NH3 sẽ kết hợp với amit để tạo thành các axit amin 

33. Trong ống tiêu hóa cùa động vật ăn thực vật, thức ăn đã bị biến đồi 

theo những hình thức nào? 

A. Cơ học và hóa học. B Cơ học và sinh học. 

c. Hóa học và sinh học. D. Cơ học, hóa học và sinh học. 

34. Điểm bảo hòa ánh sáng là điểm: 

A. Đạt được khi nguồn ánh sáng đỏ và nguồn ánh sáng xanh tím bằng nhau 

B. Có cường độ ánh sáng để cường độ trao đồi nước qua khí khổng đạt tới 

mức cao nhất 

c. Có cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp 

D. Có cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp đạt tới múc cao nhất 

35. Đặc điểm nào dưới đây không có ở hệ tuần hoàn kín: 

A. Máu được tim bơm vào động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau 

đó trờ về tim. 

B Máu c!.;’. trong đông mạch với áp lực cao hoặc trung bình. 



c. Máu trộn được trộn với dịch mô và trao đổi chất trực tiếp với tế 
bào. 

D. Tốc độ máu chày trong hệ mạch nhanh. 

36. Rễ cây có các kiểu hướng động dương nào dưới đây ? 

A. Hướng đất, hướng nước, hướng sáng. 

B. Hướng đất, hướng nước, hướng hóa. 

c. Hướng đất, hướng sáng, hướng hóa. 

D. Hướng sáng, hướng nước, hướng hóa. 

37. Học ngầm là hình thức: 

A. Học có ý thức nhưng không sử dụng ngay, sau này khi có nhu cầu 

thì sẽ được động vật sử dụng đề giải quyết tình huống. 

B. Học không có ý thức, nhưng khi có nhu cầu thì kiến thức vô tình 

học được sẽ tái hiện lại để giúp giải quyết tình huống. 

c. Phối hợp các kinh nghiệm cũ đã được thu thập trong quá trình sổng 

để giải quyết những tinh huống mới. 

D. Học không có ý thức tích lũy dần theo thời gian, sau này khi có 

nhu cầu thì sẽ được phối hợp với các kinh nghiệm cũ để giải quyết 

tình huống mới. 

38. Ở thực vật, nguyên tố vi lượng không có vai trò: 

A. Hoạt hóa cho các enzym trong quá trình trao đổi chất. 

B. Ảnh hường đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh, 

c. Tham gia vào cấu trúc của hầu hết các enzim 

D. Tạo thành họp chất cơ - kim có vai trò quan trọng trong các quá 

trình trao đổi chất 

39. Ở người, môi trường trong cơ thể được duy trì ồn định nhờ hoạt 

động của: 

A. Hệ thần kinh và nội tiết. 

B. Hệ bài tiết, hệ hô hấp. 

c. Gan và hệ đệm. 

D. Tất cà các hệ trên. 

40. Sở dĩ thân cây khi mọc luôn vươn về phía ảnh sáng là do: 

A. Có sự tập trung auxin nhiều ở vùng đỉnh chồi. 

B. Auxin tập trung nhiều ở phía hướng sáng của cây. 

c. Auxin tập trung nhiều ờ phía hướng tối cùa cây. 

D. Có sự tập trung của auxin nhiều hơn ở phía gốc của cây. 
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ĐÊ TÔNG HỢP 3 

/. Trong to chức thực vật, nước liên kết có mặt chú yếu ở dâu? 

A Trong mạch gồ B. Trong mạch rây 

('. Trong chất nguyên sinh 1). Trong gian bào 

2. Ở thực vật quá trình hô hấp sáng liên quan dến các bào quan nào và 

theo trình tự nào? 

A. Tục lạp -> Perôxixôm-> Ti thể 

B. Lực lạp -> Ti thể -> Perôxixôm 

c. Ti thể -> Perôxixôm Lục lạp 

D. Ti thể -> Lục lạp ->Perôxixôm 

3. Nguồn cung cấp phần lớn prôtein cho nhu cầu của cơ thê ở động vật 

nhai lại có nguồn gốc từ: 

A. Dầu thực vạt 

B. Các enzym tiết ra bời các tuyến tiêu hóa. 

c. Vi sinh vật 

D. Xenlulôzơ. 

4. Nhận định nào dưới đây lờ đúng: 

A. Hệ thần kinh phát triển theo hướng: từ chỗ không có hệ thần kinh 

đến hệ thần kinh dạng chuỗi hạch rồi đến hệ thần kinh dạng lưới và 

cuối cùng là hệ thần kinh dạng ổng. 

B. Tổ chức thần kinh càng ít tiến hóa thì phản ứng của cơ thể ngày 

càng có tính định khu. ít tiêu tốn năng lượng. 

c. Càng lên cao trong bậc thang tiến hóa, cấu tạo cùa cơ thế càng 

phân hóa, tổ chức thần kinh càng hoàn thiện. 

D. Ờ động vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng cám ứng được thực hiện 

qua cơ chế ứng động 

5. Ở tôm, cơ quan nào tham gia vào động tác hô hấp ? 

A. Sự nàng hạ cùa xương nắp mang. 

B. 1 loạt dộng của các tấm quạt nước, 

c. Sự dóng mở cùa miệng. 

D. Sụ co giãn cùa phần bụng. 

6. 2uá trinfí khử NO ị' thành NH4 trong cây cần cỏ sự tham gia của: 

A. Enzim nitrogcna/.a B. Nguồn Nitơ trong khí quyển 

c. Fn/im reductaxa D. Vi khuẩn cố định nitơ cộng sinh 
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7. Sự trao đổi khỉ qua các phế nang trong phổi không xảy ra ở: 

A. Cá mập B, Cá voi c. Ba ba D. Rắn nươc 

8. Ở động vật có hệ tuần hoàn kin, máu sau khi thẩm qua thành mao 

mạch sẽ đi vào: 

A. Bào tưorng của tế bào. B. Hệ bạch huyết, 

c. Tế bào một cách trực tiếp. D. Dịch mô. 

9. Cây không sử dụng nitơ từ nguồn cung cấp nào dưới đây? 

A. ôxi hóa N2 thành nitrat do phóng điện trong corn giông 

B. Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật 

c. Cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh 

D. Phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất bời các vi khuín trong 

đất hoặc từ phân bón do con người cung cấp 

10. Ở các động vật đa bào có kích thước lớn, các tế bào cỏ thể tiép nhận 

các chất dinh dưỡng, ôxi từ máu, dịch mô đằng thời tiếp nhận và vận 

chuyển các chất thải từ tế bào tới cơ quan bài tiết nhờ hoạt độtg của: 

A. Tim và hệ thống xoang trong cơ thể. 

B. Hệ thống động - tĩnh mạch 

c. Tim và hệ mạch 

D. Hệ thống động mạch, mao mạch, tĩnh mạch và bạch huyết. 

11. Hoocmôn alđostêrôn của vỏ tuyển trên thận sẽ được bài tiết kki: 

A. Hàm lượng Na+ trong máu tăng. 

B. Tăng khối lượng nước trong cơ thể. 

c. Hàm lượng Na+ trong máu giảm. 

D. Giảm khối lượng nước trong cơ thể. 

12. Ở mía, giai đoạn quang hợp nào là giai đoạn tạo nên CsíỉnOb ? 

A. Chu trình Canvin B. Pha sáng 

c. Quang phân li nước D. Pha tối 

13. Ở người trưởng thành, nhịp tim trung bình là bao nhiêu? 

A. í 00 lần/phút B. 60 lần/phút 

c. 75 lần/phút D. 80 lần/phút 

14. Đặt một hạt đậu mới nẩy mầm ở vị trí nằm ngang, sau một thời gian 

thấy rễ cong xuống, thân cong lên. Hiện tượng hướng động trên chủ 
yếu là do: 

A. Sự phàn bố auxin cao ờ rễ và thấp ở chồi ngọn. 
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lì. Các chất khoáng cần thiết cho sự phát triển cùa cây tập trung ờ 
trong đất. 

c. Sự phân bố auxin không đều ờ hai mặt cùa rễ hoặc chồi ngọn. 

D. Sự phân bố auxin không đều ờ rễ và chồi ngọn. 

15. Các tập tinli bẩm sinh không có đặc điểm: 

A. Do nhân tố di truyền quyết định. 

B. Tập hợp các phan xạ không điều kiện. 

c. Ở các nhóm động vật càng cao thì loại tập tính càng nhiều và càng 

phức tạp. 

D. Không chịu ảnh hường cùa điều kiện và hoàn cảnh sồng. 

16. ớ người, nồng độ gỉucôiơ và prôtêin huyết tương được điều hòa do 

vai trò chủ yếu của: 

A. Tuyến trên thận. B. Thận, 

c. Gan. D. Tuyển giáp. 

17. Hiện tượng cuốn quanh cột của các cây dây leo là kiểu hướng động: 

A. Hướng nước B. Hướng tiếp xúc. 

c. Hướng sáng D. Hướng hóa 

18. Ở thực vật, hiện tượng ứng động không có ý nghĩa: 

A. Giúp cây phát triển theo nhịp sinh học. 

B. Giúp cây chống chịu tổt với sâu bệnh. 

c. Giúp cây thích nghi một cách đa dạng với những biến đối của môi 

trường. 

D. Giúp cây tồn tại và phát triển với tốc độ nhanh. 

19. Ở người, diện tích bề mặt hấp thụ của ruột tăng hom so với bề mặt 

của ống ruột bao nhiêu lần? 

A. 600-1000 lần B. 5-10 lần 

c. 100-200 lần D. 300-600 lần 

20. Để giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu trong bảo quản nông 

sản người ta sử dụng biện pháp nào? 

A. Giữ trong các kho lạnh ờ nhiệt độ thích hợp. 

B. Sứ dụng nồng độ cao CƠ2. 

c. Phơi khô đề độ ẩm còn khoảng từ 13 - 16%. 

D. Tất ca đều đúng. 

21. Nhộn định nào dưới đây về ảnh hưởng của nước đoi với quang hợp 

là không đúng? 
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A. Cung cấp trực tiếp Oxi và Hydrô để tổng hợp các chất hữu cơ 
B. Ảnh hưởng đến tốc độ sinh trường và kích thước của lá 

c. Ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển các sàn phẩm quang hợp. 

D. Qua quá trình thoát hơi nước để diều hòa nhiệt độ của lá. 

22. Loại kim loại nào có mặt trong cẩu trúc hóa học của diệp lục a? 

A. Mn B. Cu c. Mg D. Fe 

23. Tại sao quả trình hô hấp ở cả vẫn đạt hiệu quả cao dù hàm lượng o 

hòa tan trong nước thấp ? 

A. Máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua các 

phiến mang. 

B. Dòng nước chảy liên tục qua mang. 

c. Mạng lưới mao quản dày đặc ờ các phiến mang làm tăng bê mặt 

trao đổi khí. 

D. Tất cả đều đúng. 

24. Ở động vật có xương sổng, hệ thần kinh dạng ống nằm ở: 

A. Phía đầu. B. Phía ngực. c. Phía bụng. D. Phía lưng. 

25. Trong quả trình xuất hiện điện thế hoạt động, hiện tượng đảo cực 

hai bên màng nơron xảy ra khi: 

A. Khi kênh Na+ đóng lại và kênh K+ mở ra cho phép các ion K+ tràn 

từ ngoài dịch mô vào trong tế bào. 

B. Kênh Na+ mờ cho ion Na+ ồ ạt đi vào trong tế bảo. 

c. Khi bơm Na+/K+ hoạt động để phân phối lại ion Na+ và K* hai bên 

màng tế bào. 

D. Khi kênh Na+ đóng lại và kênh K* mở ra cho phép các ion K+ tràn 

từ trong tế bào ra ngoài dịch mô. 

26. Nhộn xét nào dưới đây về chu trình Canvin là không đúng: 

A. Sản phẩm trực tiếp của chu trình Canvin là A/PG 

B. Thực vật C3 cố định CO2 theo chu trình Canvin. 

c. Diễn ra trong pha tối của quá trình quang hợp 

D. Luôn luôn diễn ra vào ban đêm 

27. Ở chim ăn hạt và gia cầm, trong diều có: 

A. Dịch tiêu hóa. 

B. Dịch nhầy. 

c. Dịch tiêu hóa và dịch nhầy. 

D. Enzym tiết ra từ tuyến gan, tuyến tụy và tuyến ruột. 
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28. Trong quá trình hô hấp thực vật, khi hệ số hô hấp (RQ) hằng 1, 

nguyên liệu đang hô hấp thuộc nhóm chất: 

A. Lipit B. Prôtêin Cacbohidrat D. axit hữu c 

29. Nhận dinh nào dưới đây về hoạt dộng của tim là không đúng: 

A. Ờ đa sổ động vật, nhịp tim/phút ti lệ nghịch với khối lượng Cu 

B. Trong chu kì tim, thời gian dãn chung là dài nhất. 

( Trong chu ki tim, thời gian tâm thất co là ngắn nhất. 

I). Trê càng lớn nhịp tim càng giảm. 

30. ơ dộng vật có tô chức thăn kinh phát triển, tập tinh kiếm ăn da S( 

thuộc loại tập tính: 

A. Học được. B. Bẩm sinh, 

c Hồn hựp. D. Bẩm sinh hoặc hỗn hợp. 

31. Pha tối xảy ra ở vị tri nào trong lục lạp? 

A. Chất nền (strôma). 

B. Hạt (Grana). 

, C'. Các tilacôit. 

D. Giữa màng ngoài và màng trong cùa lục lạp. 

32. Để có thể dáp ứng nhu cầu i\7/2 phục vụ cho quá trình tổng hợp axit 

amin, câv cần có quá trình: 

A. Khừ nitơ thành NH4+ 

B. Oxy hóa N2 thành nitrat 

c. Biến đổi dạng NO3" thành dạng NH44 

D. Cố định nitơ 

33. Ở tim động vật, cẩu trúc nào có khả năng tự phát nhịp ? 

A. Nút xoang nhĩ. B. Nút nhĩ thất. 

C. Bó His. D. Mạng Puốckin. 

34. Ở người bình thường, huyết áp ở mao mạch là bao nhiêu? 

A. 70 - 80 mmHg B. 20 - 40 mmHg 

c. 120 - 140 mmHg. D. 10-15 mmHg 

35. Các thông tin có tính chất định tinh được mã thông tin thần kinh 

như thế nào? 

A. Tần số của xung thần kinh. 

B. Ngưỡng kích thích cùa các nơron. 

c. Bang chính các ncrron riêng biệt khi bị kích thích. 

D. Theo loại chất trung gian hóa học có mặt ở các xináp. 
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36. Rễ cây có các kiểu hướng động âm: 

A. Hướng sáng, hướng hóa. B. Hướng hóa, hướng đất. 

c. Hướng đất, hướng sáng D. Hướng nước, hướng đất. 

37. Ở động vật có dạ dày đơn quá trình tiêu hóa thức ăn xenỉulôiơ diễn 

ra chủ yểu ở đâu? 

A. Dạ dày. B. Dạ cỏ. c. Manh tràng. D. Ruột non. 

38. Căn cứ vào biểu thức năng suất cây trồng của Nhitriporovỉc, để nâng 

cao năng suất cây trồng người ta sẽ không thực hiện biện pháp: 

A. Chọn giống cây trồng có thòi gian sinh trường dài. 

B. Trồng cây vào thời vụ thích hợp để có thể sừ dụng tối đa ánh sáng 

mặt trời cho quang hợp. 

c. Tạo giống mới có khả nảng quang hợp cao. 

D. Sử dụng các biện pháp kĩ thuật thích hợp để tăng diện tích lá. 

39. Trong hoạt động chuyển hóa các axit hữu cơ cần gắn thêm gốc nào 

để thành các axỉt amin: 

A. Nhóm cacbôxil (-COOII) B. Nhóm amin (-NH2) 

c. Các bazờ nitơ D. A và B đúng 

40. Ở ngành thân mềm, hạch nào giúp tiếp nhận kích thích từ các giác 

quan và điều khiển các hoạt động phức tạp của cơ thể chinh xác?: 

A. Hạch não B. Chuỗi hạch bậc thang 

c. Hạch ngực D. Hạch bụng 

ĐỀ TỔNG HỢP 4 

41. Con đường hấp thu nước từ đất vào mạch gỗ diển ra theo trình tự 
như thế nào? 

A. Tế bào nhu mô vỏ -* tế bào lông hút -» tế bào nội bì-» tế bào 

biểu bì -» mạch gỗ 

B. Tế bào lông hút -> tế bào biểu bì —> tế bào nội bì -> tế bào nhu 

mô vỏ—> mạch gỗ 

c. Te bào lông hút —> tế bào biểu bì —> tế bào nhu mô vỏ —> té bào 

nội bì -> mạch gỗ 

D. Tế bào biểu bì —» tế bào lông hút -> tế bào nhu mô vỏ -» tế bào 

nội bi -» mạch gỗ 
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42. Huyết áp ở tĩnh mạch lớn ở người hình thường là: 

A. 10-15mmHg B. 70 - 80 mmUg 

c. 20 - 45 mtnHg I). 120 - 140 mmHg. 

43. Lục lạp có mặt ở đâu trong cấu trúc của lá ? 

A. Tế bào mô giậu. B. Te bào biểu bì. 

c. Mạch dần. D. Khoảng gian bào. 

44. Quả trình trao đổi khí ở chim được thực hiện ở: 

A. Phế nang và trong phổi. 

B. Túi khí trước và túi khí sau. 

€. Khí quản. 

D. Các ống khí nàm trong phổi với hệ thống mao mạch bao quanh. 

45. Giai đoạn nào chung cho quá trình hô hấp kị khí (lên men) và hô 

hấp hiếu khí ? 

A. Quá trinh phôtphorin oxi hóa. B. Đường phàn. 

c. Chu trinh Crep. D. Chuỗi chuyền êlectron. 

46. Mỗi chu kì hoạt động cùa tim diễn ra theo trình tự: 

A. Pha co tâm nhĩ -> Pha co tâm thất -> Pha dãn chung 

B. Pha dãn chung -> Pha co tâm nhĩ -> Pha co tâm thất 

c. Pha co tâm thất -> Pha co tâm nhĩ -> Pha dãn chung 

D. Pha co tâm nhĩ -> Pha dãn chung -7 Pha co tâm thất 

47. Quá trình biển đổi sinh học của thức ăn ở động vật ăn thực vật xảy 

ra ở: 

A. Manh tràng ở động vật có dạ dày đơn 

B. Dạ cỏ của động vật nhai lại. 

c. Ruột già của chim 

D. A và B đúng 

48. Ở người, để duy trì pH nội môi ồn định chất đệm phải cỏ thuộc tính: 

A. Cỏ khả năng lấy đi ion H+ ion này xuất hiện trong môi trường trong. 

B. Có khả năng lấy đi ion OH' khi ion này xuất hiện trong môi trường 

trong. 

c. Có khả năng lấy đi ion H+ hoặc ion OH' khi các ion này xuất hiện 

trong môi trường trong. 

D. Có khả năng cung cấp ion H+ hoặc ion OH' khi các ion này bị thiếu 

hụt trong môi trường trong. 
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49. Quá trình thoát hoi nước ở lá có ỷ nghĩa: 

A. Lấy CO2 từ không khí để phục vụ cho quá trình quang hợp 

B. Giảm nhiệt độ bề mặt lá 

c. Tạo sức hút nước từ rễ lên lá 

D. Tất cả đều đúng 

50. Các axit amin nào được tạo thành trong cây qua các phản úng khù 

amin hóa? 

A. Aspactic, Glutamin, Lorxin B. Glutamin, Alanin, Aspactic 

c. Alanin, Mêthônin, Tyrôzin D. Glutamin, Phênilalanin. Alanin. 

51. Động vật ăn thực vật nào dưới đây có dạ dày đơn: 

A. Dê, cừu. B. Ngựa, thỏ. c. Hươu, nai. D. Trâu, bò. 
52. Ở thực vật, tại sao cần thiết phải có quá trình khử NOị ? 

A. Để tránh bị ngộ độc nitrat 

B. Do các axit amin cần được chuyển thành các amit 

c. Do cây cần nhiều nhóm NH2 để tổng họp các axit amin 

D. Để tổng hợp các axit hữu cơ 
53. Tinh tinh dùng que để bắt mối ăn, đây là hình thức: 

A. Điều kiện hóa hành động. B. Học ngầm, 

c. piều kiện hóa đáp ứng. D. Học khôn. 

54. Phản xạ không điều kiện là loại phản xạ có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Được điều khiển bời vò bán cầu đại não. 

B. Không có tính bẩm sinh và ít bền vững. 

c. Có tính chất chùng loài nhưng không di truyền. 

D. Có tính bẩm sinh và di truyền. 

55. pH trung bình của máu người dao động trong khoảng: 

A. 6,35-7,25 B. 7-7,5 c. 7,35-7,45 D.6-7 

56. Ờ thực vật cỏ các kiểu hướng động sau: 

A. Hướng đất, hướng trọng lực, hướng sáng và hướng hóa. 

B. Hưởng đất, hướng nước, hướng sáng và hướng hóa. 

c. Hướng động dương và hướng động âm. 

D. Hướng đất và hướng sáng. 

57. Một chu kì tim trung bình ở người trưởng thành kéo dài trong hao 

lâu ? 

A. 20 giây B. 0,8 giây c. 0,6 giày D. 8 giày 



58. Sự thay dổi áp suất trương nước làm lá cây trinh nữ thay dối 
trạng thái vận dộng là do: 

A. Thay dổi tính thấm cùa màng tế bào với các chất khoáng. 

B. Thay dồi điện thế hai bên màng tể bào. 

c. Sự thay đồi hoạt động cùa các khí khổng, 

ỉ). Thay đồi nồng độ ion K+ của không bào. 

59. Nồng độ CO2 trung bình trong không khí là bao nhiêu? 

A. 0.01% B 0,03% c. 5% D. 1% 

60. Mô tả nào dưới đây về hiện tượng ứng động sinh trưởng là đúng: 

A. Vận động của cơ thể và cơ quan theo đồng hồ sinh học. 

B. Vận động mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học. 

c. Sự vận động không có sự phàn chia và lớn lên của các tế bào của 

cây. 

D. Phản ứng với các tác nhân kích thích định hướng. 

61. Quá trình hô hấp sẽ bất đầu bị ảnh hưởng khi nồng độ Oỉ trong 

không khí giảm xuống: 

A. Dưới 0,03% B. Dưới 5% c. Dưới 10% D. Dưới 21% 

62. Loại nguyên tố khoáng nào sẽ được lựa chọn để bón cho cây khi lá 

cây bị vàng do thiếu chất diệp tục? 

A. p, K, Fe B. N, K, Mg c. N, Mg, Fe D. s, p, K 

63. Nhận xét nào dưới đây về quá trình quang hợp là đúng: 

A. Xảy ra ở grana của lục lạp. 

B. Tất cả sự sống trên Trái Đất đều phụ thuộc vào quá trình này. 

c. Không thê xảy ra với nguồn ánh sáng nhân tạo. 

D. Xảy ra ở ty thể. 

64. Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động cùa: 

A. Cơ vân. B. Cơ trơn. c. Cơ tim. D. Các tuyến. 

65. Ở thực vật Cị, con đường cố định COĩ xảy ra theo chu trình ? 

A. Canvin - Benson B. Creb 

C. Axit xitric D. Hatch - Slack 

66. Thể nào là điện thể nghỉ? 

A. Trạng thái mặt trong cùa màng nơron tích điện âm và mặt ngoài 

tích diện dương. 

B. Trạng thái cân bằng về điện thế giữa hai bên màng. 



c. Trạng thái xảy ra khi có sự cân bàng về nồng độ điện tích cùa các 

loại ion hai bên màng. 

D. Trạng thái xảy ra khi có sự cân bang Về nồng độ của các ion hai 

bên màng. 

67. Hoạt động cùa bơm Na+/K+ trên màng tế bào cho phép: 

A. Chuyển Na+ ra và K+ vào trong tế bào theo ti lệ 3NaT ra và 2K+ vào. 

B. Chuyển Na+ vào và K+ ra khỏi tế bào theo ti lệ 3Na+ vào và 2K" ra. 

c. Chuyển Na+ và K+ vào trong tế bào theo ti lệ 3Na+ và 2K+. 

D. Chuyển Na+ và K+ ra ngoài tế bào theo ti lệ 3Na+ và 2K+. 

68. Tập tính học được không có đặc điểm nào dưới đây: 

A. Chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống. 

B. Tập hợp các phản xạ không điều kiện. 

c. Hình thành ừong quá trình sống của cá thể 

D. Phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh và tuổi thọ cùa 

động vật. 

69. Trong quang hợp các nguyên tử Oxygen của phân tử nước tham giũ 

vào phản ứng sáng sẽ đi đâu ? 

A. Đi vào pha tối 

B. Tham gia vào chu trình Canvin 

c. Thài ra ngoài 

D. Tham gia vào cấu trúc của glucôzơ 
70. Ở loài động vật nào dưới đây sự trao đỗi khí được thực hiện qua 

mang: 

A. Cá. B. Cua c. Tôm. D. Tẩt cả đều đúng 

71. Thiểu nguyên tổ nào làm lá có màu vàng? 

A. Sắt; Canxi; Lưu huỳnh B. Nitơ; Lưu huỳnh, Magiê 

c. Clo; Magiê; Phốtpho D. sát; Kali; Đồng 

72. Ở bò, thức ăn đầu tiên được đưa vào: 

A. Dạ múi khế B. Dạ tổ ong c. Dạ lá sách D. Dạ cò 

73. Qua quá trình quang hợp, Oxygen có trong chất hữu cơ trong cây 

được lẩy từ: 

A. H2O B. CO2 c. Oxy tự do D. A và B đúng 

Ở ruột khoang và giun dẹp, hình thức tiêu hóa chính là ? 

A. Tiêu hóa nội bào. 

B. Ticu hóa ngoại bà và nội bào. 
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( '. I iêu hóa ngoại bào. 

1). l iêu hóa cơ học trong khoang tiêu hóa 

75. I ỉ trứng động ở thực vật íà hiện tượng: 

A. Khá năng vận động của cơ thể hoặc của mịt cơ quan theo đồng hồ 
sinh học. 

B. Phản ứng cùa một bộ phận cùa cây trước một tác nhân kính thích 

theo một hướng xác định. 

c. Phàn ứng của một bộ phận của cây do chấn động hoặc va chạm cơ học. 

D. Sự vận động của một bộ phận của cây về phía tác nhân kích thích. 

76. v\ sao ở tim của lưỡng cư và hò sát (trừ cá sấu) cỏ sự pha trộn giữa 

máu giàu CO2 và Oĩ? 

A. Do tim có tâm thất chiuig ht ặc có vách ngàn nhưng không hoàn toàn. 

B. Cả hai đều là động vật biến nhiệt, 

c. Do tim không có vách ngăn nhĩ thất. 

D. Do tim chi có hai ngăn. 

77. Ở thực vật, nguyên liệu cho quá trình hô hấp sáng là: 

A. Glucôzơ B. Axit phôtpho glixêric (APG) 

c. Axit glicôlic B. Axit glicôxilic 

78. Loài động vật nào dưới đây không thực hiện trao đổi khi qua mang? 

A. Cả. B. Trai, ốc. c. Tôm, cua. D. Côn trùng. 

79. Trong cẩu trúc cùa một xináp các bóng xináp có mặt ở vị trí nào? 

A. Màng sau xináp B. Chùy xináp. 

C. Khe xináp. D. Màng trước xináp 

80. Vận động bắt mồi cứa cây nắp ẩm là hiện tượng: 

A. Hóa hướng động. 

B. ứng động sinh trưởng. 

C. ứng động không sinh trưởng. 

D. Hướng động. 
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HỌC KỲ II 

ĐỀ TỔNG HỢP 1 

/. Nhận xét nào dưới đây về các hoocmôn thực vật là không đúng: 

A. Các hoocmôn kích thích sinh trường thường được hình thành ở cơ 
quan non, chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng. 

B. Các chất ức chế sinh trưởng thường được tồng hợp và tích lũy ở 
mô phân sinh chồi, lá mầm. 

c. Mọi hoạt động sinh trường đều được điều chỉnh bởi tác động cùa 

các hoocmôn. 

D. Sự cân bàng giữa tác dụng kích thích và ức chế diễn ra lúc chuyển giai 

đoạn sinh trưởng sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng sinh sàn. 

2. Ở thực vật có hạt một năm, pha sinh sản không bao gồm: 

A. Tạo quả. B. Quả chín. c. Mọc lá. D. Ra hoa. 

3. Nhóm cây nào dưới đây là cây ngày dài: 

A. Cây thược dược, đậu tương, rau diếp, thanh long, lúa mỉ. 

B. Cây cà rốt, hành, rau diếp, thanh long, lúa mì. 

c. Cây thược dược, đậu tương, vừng, mía, cà tím, cà. 

D. Cây cà rốt, hành, vừng, mía, cà tím, cà. 

4. Đối với thực vật có hoa, ra hoa là dẩu hiệu độc biệt cùa: 

A. Sự sinh trường. B. Sự sinh sàn. 

C. Sự phát triển. D. Sự biệt hóa. 

5. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là hình thức sinh trưởng: 

A. Làm cho cây to ra do sự phân chia tể bào mô phân sinh đinh. 

B. Làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô phàn sinh di 

C. Làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh bên. 

D. Làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh 

chồi nách. 

6. Đặc điểm chung nào dưới đây của hoocmôn thực vật là không đúng: 

A. Được phân làm hai nhóm chính là hoocmôn kích thích và 

hoocmôn ức chế sinh trường. 

B. Được tồng hợp với một lượng lớn để điều tiết hoạt động sinh 

trưởng của cây. 

218 



(’. Nồng độ rất thấp nhưng có thể gây ra những biến đồi mạnh trong 

cơ thể. 

[). Dược tồng hợp ờ một nơi nhưng gây ra phàn ứng ở nơi khác. 

7. Hoocmôn nào dưới dây không phải là chất kỉclt thích sinh trưởng: 

A. Xitôkinin. B. Auxin. c. Gibêrelin. D. Êtilen 

8. A uxin có vai trò: 

A. Kích thích rụng hoa, quả, lá. 

B. ức chế sự trương dãn tế bào. 

c. Làm chồi ngọn và rễ chính sinh trường mạnh. 

D. Kích thích sự sinh trường chồi bẽn. 

9. Quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển là mối quan hệ: 

A. Song song. B. Tương hỗ. 

c. Độc lập. D. Liên tiếp và xen kẻ. 

10. Các chất làm chậm sinh trưởng tổng hợp được sử dụng nhằm mục đích: 

A. Thay đổi đặc tính sinh sản của cây. 

B. ức chế quang hợp. 

c. Làm thấp cây, cứng cây, chống lốp, đổ. 

D. Kích thích sớm ra hoa. 

11. Gibêrelin có vai trò kích thích: 

A. Thân phát triển theo bề ngang. 

B. Quà chín. 

c. Ra hoa, tạo quả sớm và quà không hạt. 

D. Phát triển chồi bên. 

12. Khi sữ dụng các hoocmôn thực vật trong nòng nghiệp cần chú ý 

nguyên tắc nào ? 

A. Chú ý tính đối kháng, hỗ trợ giừa các hoocmôn. 

B. Phổi hợp hoocmôn với việc thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng cho cây. 

c. Sừ dụng nồng độ thích hợp 

D. Tất cả đều đúng. 

13. Kiểu phát triển qua biến thái được gặp ở: 

A. Cá B. Bò sát c. Gà D. Ve sầu 

14. Trong điều kiện ngày ngắn đêm dài, nếu chiếu sáng bể sung vào đêm 

dài sẽ dẫn đen kết quả: 

A. Tạo nên đêm ngắn và làm cho cây ngày dài không nở hoa. 



15. 

B. Không ảnh hưởng đến độ dài ngày nên vẫn làm cho cày ngày dài 

nở hoa. 

c. Tạo nên đêm ngắn và làm cho cầy ngày dài nở hoa. 

D. Không ảnh hưởng đến độ dài ngày nên vẫn làm cho cây ngày ngấn 

nở hoa. 

Mô tả nào dưới đây về tổc độ sinh trưởng cùa thai người là đúng: 

A. Đầu của thai nhi 2 - 3 tháng tuổi dài bằng 1/3 cơ thể, đến 5 tháng 

tuổi bằng 1/2, khi sinh bằng 1/4 và đến tuổi 16-18 bằng 1/7 cơ thể. 

B. Đầu của thai nhi 2 - 3 tháng tuổi dài bằng 1/4 cơ thể, đến 5 tháng 

tuổi bằng 1/2, khi sinh bằng 1/7 và đến tuổi 16-18 bằng 1/12 cơ thể. 

c. Đầu của thai nhi 2 - 3 tháng tuổi dài bằng 1/2 cơ thể, đẻn 5 tháng 

tuổi bàng 1/3, khi sinh bằng 1/4 và đến tuổi 16-18 bằng 1/7 cơ thể. 

D. Đầu củá thai nhi 2 - 3 tháng tuổi dài bằng 1/4 cơ thể, đển 5 tháng 

tuổi bàng 1 /3, khi sinh băng 1 /7 và đến tuồi 16-18 bằng 1 /10 cơ thề. 

16. Hoocmôn Jlorigen có tác dụng: 

A. Kích thích chồi ngọn phát triển. 

B. ức chế rụng hoa. 

c. Tăng nhanh quá ưình chín của quả. 

D. Kích thích ra hoa. 

17. Ở người, hợp tử cần bao nhiều ngày để phát triển thành phôi vị làm 

tổ trong dạ con của mẹ? 

A. 16 B. 2 c. 4 D. 8 

1S. Mô tả nào dưới đây về quang chu kì là không đúng: 

A. Là thời gian chiếu sáng xen kẻ với bóng tối. 

B. Tác động đến sự ra hoa, rụng lá, tạo cũ, di chuyển các họp chất 

quang hợp. 

c. Căn cử theo quang chu kì để phân thành hai loại cây: cây ngày 

ngắn và cây ngày dài. 

D. Ảnh hường tới sự phát triển và sinh trưởng của cây. 

19. Nhận định nào dưới đây về phitôcrôm là không đúng: 

A. Có đặc tính kích thích, đặc tính tổng hợp và đặc tính vận dộng cảm 

ứng. 

B. Tác động của ánh sáng đỏ xa kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, 

ánh sáng đỏ kích thích sự ra hoa cùa cây ngày ngắn. 
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c. Phitỏcrôm tác động chù yếu dến các vận động cám ứng, đóng mở 
khí khổng. 

I). Có mặt trong cày dưới hai dạng: Dạng hấp thu ánh sáng dò (P66o) 

và dạng hấp thu ánh sáng đỏ xa (P730). 

20. Cặp dôi hoocmôn nào dưới đây có tác dụng diều chinh trạng thái 

ngù nghỉ và nẩy mầm cùa hạt, chồi, củ: 

A. Auxin / Xitôkinin B. Axit abxixic / Gibệrelin 

c. Êtilen / Gibêrelin D. Êtilen / Auxin 

21. Nhận xét nào dưới đây về sự sinh trưởng và phát triến ở động vật là 

không đúng? 

A. Sự phát triên của động vật bao gôm ba quá trình liên quan mật 

thiết với nhau là sinh trương, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái 

cơ quan và cơ thê. 

B. Sự sinh trường tạo tiền đề cho sự phát triển 

c. Đặc điểm cùa quá trình sinh trường và phát triển của động vật 
không thay đổi theo loài động vật nhưng phụ thuộc nhiều vào điều 

kiện sống cùa chúng. 

D. Tốc độ sinh trưởng cua các mô. các cơ quan khác nhau trong cơ 
thề diễn ra không giống nhau. 

22. Sự sinh trưởng của cây được kích thích bởi: 

A. Auxin. B. Êtilen. c. Axit abxixic. D. 2,4 D. 

23. Đặc điếm nào dưới đây là của cây ngày dài: 

A. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ. 

B. Ra hoa trong diều kiện chiếu sáng hơn 48 giờ. 

c. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ. 

D. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 24 giờ. 

24. Tinh trạng cây mang tỉ lệ hoa đực và hoa cái gần bằng nhau sẽ xảy 

ra khi: 

A. Cây non có nhiều lá, ít rễ. 

B. Cây non có nhiều rễ và lá. 

c. Cây có nhiều rễ, ít lá. 

D. Cây non có nhiều rễ phụ. 

25. Trong cơ chế điều hòa sinh sản, hoocmôn LH của thày trước tuyến 

yên có tác dụng: 

A. Làm bao noãn chín. 
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B. Kích thích sự phát triển cùa bao noãn, 

c. Làm trứng rụng và tạo thể vàng. 

D. ức chế bài tiết FSH. 

26. Trong các biện pháp tránh thai ở người, phương pháp nào kém hiệu 

quả nhất: 

A. Thắt ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trúng. 

B. Xuất tinh ngoài âm đạo. 

c. Dùng bao cao su. 

D. Dùng thuốc uống tránh thai. 

27. Mô phân sinh đỉnh không có mặt ở: 

A. Chồi đinh. B. Chồi nách. c. Tầng sinh vò. D. Đinh rễ. 

28. Ở ếch, mô tả nào dưới đây về đặc điểm sinh sản không đúng? 

A. Trứng được thụ sinh sau khi đè. 

B. Thụ tinh trong, 

c. Đẻ trứng. 

D. Trứng tự phát triển ngoài môi trường. 

29. Ở các loại cây ăn quả lâu năm người ta thường dùng phương pháp 

nào để rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước 

đặc tính của quả? 

A. Giâm cành. B. Chiết cành. c. Ghép cành. D. Nuôi cấy mô. 

30. Nhận định nào dưới đây về hiện tượng thụ tình ngoài là sai: 

A. Được gặp ở đa sổ động vật ở nước. 

B. Hiệu quả thụ tinh thấp hom thụ tinh trong. 

c. Cơ quan sinh dục có các ống dẫn làm nhiệm vụ dẫn giao tử ra rgoài. 

D. Tinh trùng thụ tinh cho trứng trước khi đè. 

31. Ở động vật hoocmôn sinh dục nào điều hòa sự phát triển cíc tính 

trạng sinh dục đực? 

A. Testostêrôn B. ơstrôgen. c. Prôgestêron. D. GnRH. 

32. Hoocmôn nào dưới đây không phải .là chất kích thích sinh trưởng: 

A. Axit abxixic. B. Êtilen 

c. Auxin. D. A và B đúng. 

33. Nhận định nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh trong là không đúng: 

A. Trong quá trinh thụ tinh xảy ra sự tổ hợp vật chất di truyền của 

giao tử đực và cái. 
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B. Con đực cần có các cơ quan sinh dục phụ đẽ vận chuyên tinh dịch 

vào cơ thể con cái. 

c. Không cần có sự phối hợp hoạt động cùa cà con đực và con cái. 

I). Dược gặp ở động vật sống tròn cạn. 

34. Trùng roi sinh sản theo hình thức nào (lưới đây: 

A. Tự thụ. B. Tạo bào từ. c. Phân dôi. D. Nẩy chồi. 

35. Mô phân sinh đỉnh không có mặt ở: 

A. Chồi nách. B. Dinh rễ. 

c. Nơi gan lá vào thân. D. Chồi đình. 

36. Hoocmôn axit abxixic (AA B) được tổng hợp chủ yếu ở: 

A. Các cơ quan đang hóa già. B. Cơ quan sinh sàn. 

c. Quả chín. D. Đình chồi ngọn. 

37. Sắc to cảm nhận quang chu kì có mặt ở bộ phận nào của cây: 

A. Chôi mầm và chóp cúa lá mâm 

B. Hoa và lá mầm. 

c. Chồi mầm và nụ hoa. 

D. Chồi mầm. 

38. Mô tả nào dưới đây về ảnh hưởng của ngoại cảnh đến sự ra hoa là đúng: 

A. Cây sẽ tạo nhiều hoa cái khi ngày ngấn, ánh sáng xanh, nhiệt độ 
thấp, hàm lượng CƠ2 cao, nhiều nitơ. 

B. Cây sẽ tạo nhiều hoa cái khi ngày dài, ánh sáng đỏ, nhiệt độ cao, 

hàm lượng CO2 cao, nhiều kali. 

c. Cầy sẽ tạo nhiều hoa cái khi ngày ngắn, ánh sáng đỏ. nhiệt độ cao, 

hàm lượng CO2 thấp, nhiều kali. 

D. Cây sẽ tạo nhiều hoa cái khi ngày dài, ánh sáng xanh, nhiệt độ 
thấp, hàm lượng CO2 cao, nhiều nitơ. 

39. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là không 

đúng: 

A. Được thấy ở phần ngọn cây của cây Hai lá mầm. 

B. Đa số cây Một lá mầm không có hình thức sinh trường này. 

C. Các bó mạch trong thân xếp lộn xộn do đó thân thường cỏ kích 

thước bé. 

D. Hình thức sinh trường làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia 

tể bào mô phàn sinh đỉnh. 
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40. Hoocmôn sinh trưởng (GH) được tổng hợp và hài tiết từ: 

A. Tuyến giáp. 

B. Tuyến yên. 

c. Thủy trước tuyến yên. 

D. Thùy sau tuyến yên. 

ĐÊ TỔNG HỢP 2 

1. Phát triển ở thực vật là gì? 

A. Toàn bộ những biến đồi diễn ra trong chu kì sống cùa một cá tlể. 

B. Bao gồm ba quá trình: Sinh trưởng, sự phân hóa tế bào. nô vồ quá 

trinh phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan cùa cơ thể.. 

c. Quá trình gia tăng số lượng, khối lượng và kích thước cia tế lào, 

làm cây lớn lên trong từng giai đoạn 

D. A và B đúng . 

2. Hãy sắp xếp giữa loại hoocmôn và nơi sản xuất phù hợp: 

a: GH; b: testostêrôn ; c: FSH; d: ơstrôgen ; e: LH; f: tirôxh 

I: Thùy trước tuyến yên; 2: Tuyến giáp ; 3: Tinh hoàn : 4: Buồng trrng 

A. a : 1 ; b : 2 ; c : 3 ; d : 4 ; e : 1 ; f: 3 

B. a : 2 ; b : 4 ; c : 1 ; d : 3 ; e : 2 ; f: 1 

c. a : 1 ; b : 3 ; c : 1 ;d:4;e: 1 ;f:2 

D. a : 4 ; b : 3 ; c : 1 ; d : l ; e : 3 ; f: 2 

3. Sự phát triển ở thực vật bao gồm các quá trình: . 

A. Sinh trường và phân hóa. 

B. Tăng kích thước tế bào và phát sinh hình thái, 

c. Sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái. 

D. Gia tăng số lượng, khối lượng và kích thước tế bào. 

4. Sự sinh trưởng và phát triển ở động vật chịu ảnh hưởng chủyếucủa 

nhân tố bên trong cơ thể nào dưới đây: 

A. Hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn và hệ tiêu hóa. 

B. Hệ hô hấp, hệ tuần hoàn và hệ tiêu hóa. 

c. Giới tính, các hoocmôn sinh trường và phát triển. 

D. Các hoocmôn sinh trường và phát triển. 
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5. Sau khi xảy ra thụ tinh ở thực vật, hiện tượng rụng của đài và cánh 

hoa diễn ra dồng thời với: 

A. Noãn biến đổi thành hạt. B. Sự tạo quá. 

c. Phôi phát triển thành cáy mầm. D. Hình thành chồi mầm. 

ố. c 'ây rau mả sinh sán bằng: 

A. I.á. B. Thân cù. c. Thân rễ. - D. Thân bò. 

7. Prôgestêrôn được bài tiết nhiều ở giai đoạn: 

A. Trước khi rụng trứng. B. Sau khi trứng rụng, 

c. Cìiừa hai lần rụng trứng. D. Trong giai đoạn hành kinh. 

8. Ịlorigen, hoocmôn ra hoa, là một hợp chất của: 

A. Xitôkinin và Gibêrelin B. Gibêrelin và auxin 

c. Gibêrelin và antezin D. Phiiôcrôm và gibêrelin 

9. Tác dụng nào dưới đây không phải là vai trò sinh li của hoocmôn 

thực vật g ì bê re lin? 

A. Kích thích tạo quả sớm và qua không hạt. 

B. Kích thích nẩy mầm. hạt, cù. 

c. Ưc chế sự sinh trường cùa chồi bên. 

D. Làm dãn dọc tế bào. 

10. Trong cư chế điều hòa sinh sản ở động vật bộc cao, nhận định nào 

dưới đây là đúng: 

A. FSH làm noãn chín, gây rụng trứng và tạo thể vàng. 

B. Khi nồng độ prôgestêrôn và ưstrôgen trong máu tăng cao sẽ kích 

thích thùy trước tuyến yên bài tiết LH và FSH. 

c. Hoocmôn do thùy trước tuyến yên bài tiết sẽ tác động ngược trên 

vùng dưới đồi làm bài tiết GnRH. 

D. Do nồng độ các hoocmôn sinh dục biến động theo chu ki nên quá 

trình phát triển, chín và rụng của trứng cũng diễn rà theo chu kì, 

11. ỉỉoocmôn auxin được tồng hợp chủ yểu ở: 

A. Lá non. B. Cơ quan sinh sàn. 

c. Đinh chồi ngọn. D. Hệ thống rễ. 

12. Ở người, trong chu kì kinh nguyệt khoảng 28 ngày thì thời điểm 

trứng rụng sẽ vào khoáng ngày thứ: 

A. 20 B. 14 r 18 D. 7 
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13. Ở thực vật có hạt một năm, chu kì sinh trưởng và phát triển diễn ra 

theo trình tự sau: 

A. Nảy mầm -4 Mọc lá -4 Sinh trường mạnh -4 Ra hoa -4 Tạo quả 
-4 Quả chín 

B. Sinh trưởng mạnh -4 Mọc lá -4 Ra hoa -4 Tạo quả -4 Quả chín-> 

Nảy mầm 

c. Quả chín -4 Này mầm -4 Mọc lá -4 Ra hoa -4 Sinh trưởng mạnh 

-4 Tạo quà 

D. Ra hoa -4 Tạo quà -4 Quả chín -4Sinh trưởng mạnh -4 Nãy mầm 

-4 Mọc lá 

14. Kiểu phát triển không qua biến thái được gặp ở: 

A. Bướm. B. Vịt. c. Ruồi. D. Muỗi. 

15. Hoocmôn sinh trưởng GH có tác dụng: 

A. Điều hòa sự chín và rụng trứng ờ con cái. 

B. Điều hòa sự dậy thì, sự động dục và mang thai. 

c. Tăng cường quá trinh tồng hợp prôtêin trong tế bào, mô và cơ quan. 

D. Tăng tốc độ chuyển hóa cơ bản. 

16. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng thứ cấp ở thực vật là không 

đúng: 

A. Cây lớn về bề ngang, thân to và sống lâu năm. 

B. Làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh đinh, 

c. Xảy ra ở đa số cây Hai lá mầm. 

D. Các bó mạch trong thân xếp theo thứ tự nhất định. 

/ 7. Các giai đoạn kể tiếp nhau của giai đoạn phôi là: 

A. Phôi vị -4 Phân cắt trứng -4 Phôi nang -4 Mầm cơ quan 

B. Phôi nang 4 Phân cắt trứng -4 Phôi vị -4 Mầm cơ quan 

c. Phân cắt trứng -4 Phôi nang -4 Phôi vị -4 Mầm cơ quan 

D. Phân cất trứng -4 Mầm cơ quan -4 Phôi nang -4 Phôi vị 
18. Dạng hoocmôn auxin phổ biến trong cơ thể thực vật là: 

A. Axit inđôl axêtic (AIA) B. Auxin b (C18H30O4) 

c. Auxin a (CigHj2Ỡ?) D. Auxinoit 

ỉ 9. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng sinh trưởng sơ cấp: 

A. Sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động cùa mô 

.phân sinh bên. 

B. Cây lớn lên theo chiều nganh do hoạt động cùa mô phân sinh đinh. 
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L . L aỵ lim len theo chieu ngành ao hoạt uọng cua mo phan sinh ben. 

I). Sinh trương cua thân và rề theo chiều dài do hoạt động cùa mô 

phân sinh dinh. 

20. ơ thục vật có các hình thức sinh sản: 

A. Sinh san bào từ. B. Sinh sàn sinh dưỡng, 

c . Sinh san hữu tính. I) Tất cá dều đúng. 

21. Cây nào dưới dây có thế sinh sản hằng hình thức giâm thăn hoặc 

cành: 

A. Khoai tây. B. Dâu tằm c. Mía. D. Tất cả đều đúng. 

22. Nhiệt dộ dóng vai trò quyết dinh trong giai đoạn nào của thực vật: 

A. Nấy mầm cua hạt. chồi. B. Qua chín, 

c . Mọc lá. D. Tạo quà. 

23. Cây 'ton da phần phát triển thành cây cái khi: 

A. Có nhiều rề phụ. nhiều xitôkin. 

B. Có nhiều rễ, nhiều gibêrelin. 

c. Có nhiều lá, ít rễ, nhiều gibêrelin. 

D. Có nhiều rễ và lá. 

24. Mô phân sinh lóng có mặt ở: 

A. Dinh rề. B. Chồi nách 

c. Chồi đinh. D. Thân cây Một lá mầm. 

25. Nhận xét nào dưới đây về quả trình sinh trưởng và phát triín ở động 

vật lì không đúng? 

A. Cư thề động vật được hình thành do kết quà của quá trình biệt hóa 

cùa hợp tử. 

B. Đặc điểm của quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật thay 

iôi tùy theo loài động vật và tùy thuộc vào điều kiện sống cùa 

-húng. 

c. Sự phát triển của động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật 

thiết với nhau là sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình 

'.hái cơ quan và cơ thể. 

D. Sự sinh trưởng là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ 
hê động vật theo thời gian. 

26. Chỉ :iêu quan trọng trong nghề chăn nuôi là: 

A. râm vóc. B. Tốc độ sinh trưởng, 

c. Chỉ số tiêu hóa. D. Càn nặng. 
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27. Ở người, sự sinh trưởng nhanh nhất diễn ra ở thời điểm: 

A. Giai đoạn sơ sinh và ở tuổi dậy thì. 

B. Thai nhi đạt 4 tháng tuổi và ờ tuổi dậy thì. 

c. Tuổi dậy thi. 

D. Thai nhi 2-3 tháng tuôi. 

28. Gibêreiin có vai trò: 

A. Kích thích sự nẩy mầm cùa hạt, chồi, cù. 

B. Ngăn cản sự hóa già. 

c. Tác động đến tính hướng sáng và hướng đất. 

D. Kích thích phát triển chồi bên 

29. Nhận định nào dưới đây về sinh trưởng sơ cẩp ở thực vật là đúng: 

A. Làm cho cây lớn và cao lên nhưng không to ra về bề ngang. 

B. Các bó mạch trong thân xếp theo thứ tự nhất. 

c. Tầng sinh vỏ cho tế bào vò phía ngoài, cho thịt vỏ phía trong và 

tầng sinh mạch nam giữa mạch gỗ và mạch rây. 

D. Làm cho cây to ra về chiều ngang do sự phân chia tế bào mô phân 

sinh bên. 

30. Dẩu mểc cho pha sinh trưởng phát triển sinh sản ở thực vật là: 

A. Sự mọc lá. B. Quà chín. c. Sự ra hoa. D. Sự nẩy mầm. 

31. Mô phân sinh ở thực vật gồm có: 

A. Mô phân phân sinh chồi nách, mô phán sinh đỉnh, mô phân sinh 

thân. 

B. Mô phân sinh đinh, mô phân sinh đinh rễ, mô phân sinh vỏ. 

c. Mô phân sinh đinh, mô phân sinh bên, mô phân sinh đỉnh rễ. 

D. Mô phân sinh bên, mô phân sinh đinh. 

32. Giai đoạn phôi vị là giai đoạn trong đỏ: 

A. Gồm nhiều tế bào giống nhau 

B. Gồm một lớp tế bào bao lấy xoang trung tâm. 

c. Phôi tạo nên các mô khác nhau. 

D. Phôi gồm 2 - 3 lá phôi cỏ nhiều tế bào khác nhau. 

33. xýtôkinin có vai trò: 

A. Kích thích ra hoa. 

B. Hình thành chồi bèn 

c. Tạo quà sớm. 

D. Làm chồi ngọn và rễ chính sinh trường mạnh. 
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34. ơ trẻ em khi thiếu tirôxin sẽ dẫn đến hậu quá: 

A. Xư<rng dài ra, tré lán bắt thường. 

li. I o các dầu xương chi. 

('. Gây bệnh đần độn. 

1). Gây ra bệnh Đao. 

35. Hoocntón sinh dục được tinh hoàn bài tiết là: 

A, Prôgestôron. B. 1 SI 1. c. GH. D. Testostêròn 

36. Nhận xét nào dưới dây về hoạt dộng kinh nguyệt ở người nữ là 

không đúng? 

A. Chu kì kinh thường kéo dài trung bình 28 ngày. 

B. Chu ki kinh vẫn xay ra bình thường trong quá trình mang thai. 

c. Chịu ành hưởng cùa chế độ ãn uống, tình trạng sức khỏe, lối sống 

1). Thời gian cỏ kinh và lượng máu xuất ra phụ thuộc vào từng cá 

nhân. 

37. Đặc điểm chung nào dưới đây của hoocmôn thực vật là không đủng: 

A. Các chất kích thích sinh trường thường được tồng hợp ở cơ quan 

đang lão hóa và các cjiất ức chế sinh trường thường được tổng hợp 

ở cơ quan đã hóa già. 

B. Tính chuyên hóa thấp hon nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc 

cao. 

c. Được tổng hợp ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác. 

D. Gom hai nhóm chính là hoocmón kích thích và hoocmôn ức chế. 

38. Cây khoai tây có thể tạo ra cây con từ một bộ phận của: 

A. Thân bò. B. Lá. c. Thân củ. D. Thìn rễ. 

39. Trình tự tác dộng nào dưới dây dẫn đến sự hình thành hoa đực, hoa 

cái là đũng: 

A. Nhân tố mỏi trương -> Bộ máy di truyền -> Hoocmôn thực vật -> 

Giới tính đực, cai 

B. Hoocmôn thực vật + Nhân tố môi trường -> Bộ máy di truyền -> 

Giới tính đực. cái. 

c. Nhân tố mỏi trường -> Hoocmôn thực vật -> Bộ máy di truyền -> 

Giới tính đực. cái. 

1). Nhân tố môi trường + Bộ máy di truyền -> Hoocmôn thực vật -> 

Giới tính đực, cái. 
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40. Nhược điểm của liình thức sinh sản vô tinh: 

A. Độ đa dạng giữa các cá thể trong quần thể quá lớn. 

B. Trong điều kiện mật độ quần thể thấp, số lượng cá thè cùa loài 

không thể phát triển. 

c. Khi điều kiện sống thay đổi theo hướng bất lợi. quần thê cỏ thể bị 
tiêu diệt. 

D. Không thể gia tăng số lượng cá thể trong một thời gian ngắn. 

ĐÊ TỔNG HỌP 3 

1. Khoảng nhiệt độ nào dưới đây là tối ưu cho sự sinh trưởng: 

A. 30-37°C B. 35 - 37°c c. 25 - 35°c D. 20 - 30°c 
2. Tại sao khi mang thai sẽ không có trứng chín và rụng trứng? 

A. Do nhau thai bài tiết progestêrôn. 

B. Do hCG cùa nhau thai ức chế trực tiếp thùy trước tuyến yên bài tiết 

FSH và LH. 

c. Do hCG cùa nhau thai duy trì thể vàng bài tiết progestêrôn. 

D. Do ơstrôgen ức chế nang trứng phát triển. 

3. Loại hoocmôn thực vật nào được vận chuyển từ rễ lên ngọn: 

A. Xitôkinin. B. Ẻtilen. c. Gibêrelin. D. Axit inđôl axêtic 

4. Tinh trạng cây mang nhiều hoa đực sẽ xảy ra khi: 

A. Cây non có nhiều lá, ít rễ, nhiều xitôkin. 

B. Cây non có nhiều rễ phụ, nhiều gibêrelin. 

c. Cây non có nhiều rễ phụ, nhiều xitôkin. 

D. Cây non có nhiều lá, ít rễ. nhiều gibêrelin. 

5. Sự phát triển cùa động vật bao gồm các quá trình: 

A. Phát triển phôi và hậu phôi. 

B. Biệt hóa cùa hợp từ để hình thành các mầm cơ quan. 

c. Sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 

D. Phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 

6. Tròng nông nghiệp để bảo quản quả được lâu người ta dùng cách: 

A. Làm giảm lượng cơ2. 
B. Sử dụng auxin kết hợp với nhiệt độ thấp, 

c. Dùng đất đèn tạo khí ẽtilen. 
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L). Két hựp nhiệt độ tháp với gibêrelin. 

7. Tirôxin dược tổng hợp ớ: 

A. I uyển giáp. B. Nang trứng dang phát triên. 

Tuyên yên. I). Buồng trứng. 

H. Diêm giống nhau giữa các liìnlt thức sinh sản phân dôi, nay chồi, 

phán mãnh và trinh sinh ớ dộng vật là: 

/V Là các hình thức đặc biệt cùa sinh sản sinh dưỡng. 

B. Đeu lá hình thức sinh sàn vô tính. 

c\ Cơ thố con mang bộ nhiễm sắc thề đơn bội. 

ỉ) Xáy ra pho biến ở động vật bậc cao. 

9. X liận định nào dưới dây về sinh trướng sơ cấp ở thực vật là không 

dũng: 

/\. Da sô cây Một lá mầm có kiêu sinh trương này. 

B. Các bó mạch trong thân xêp lộn xộn do đó thân thường có kích 

thước bé. 

c. Có thời gian sống dài. 

D. Được thấy ớ phần thân non của cây Hai lá mầm. 

10. Cập đôi hoocmôn nào dưới dây có tác dụng điểu chỉnh hiện tượng 

ưu thể ngọn: 

Êtilen/Auxin B. Auxin / Xitôkinin 

c. Êtilen / Gibêrelin D. Axit abxixic / Gibêrelin 

11. Xlltững biện pháp nào dưới đây được sừ dụng để tăng năng suất của 

vậit nuôi: 

/X. Cải thiện môi trường sống thích hợp toi ưu cho từng giai đoạn sinh 

trường và phát triển của vật nuôi. 

Bi. Phối hợp phương pháp lai giống với kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, 

công nghệ phôi. 

c. Cài tạo giống bàng các phương pháp lai. 

D>. Tất cả đều đúng. 

12. Xhtóm cây nào dưới dây là cây ngày ngắn: 

A. Cây cà rốt, hành, rau diếp, thanh long, lúa mì. 

B . Cày thược dược, đậu tương, vừng, mía, cà tím, cà phê. 

c . Cày cà chua, hành, cà rốt, cà tím, cà phê. 

D'. Cây thược dược, đậu tương, vừngngô, hướng dương. 
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13. Ở người để nhận biết tình trạng mang thai trong giai đoạn sớm, 

người ta dựa vào sự có mặt của loại hoocmôn nào trong nước tiểu? 

A. GnRH B. ơstrôgen c. hCG D. Prôgestêrôn 

14. Hoocmôn jlorigen được sản xuất ở: 

A. Đinh sinh trưởng. B. Nụ hoa. 

c. Lá. D. Chồi bên. 

15. Chu kì kinh nguyệt của người được tính: 

A. Từ ngày bắt đầu sạch kinh của lần hành kinh này đến ngày sạch 

kinh của lần hành kinh sau. 

B. Từ ngày bắt đầu hành kinh đến khi rụng trứng. 

c. Từ ngày bắt đầu lần hành kinh này đến ngày bắt đầu lần hành kinh 

sau. 

D. Từ khi rụng trứng lần này cho đến khi rụng trứng lần sau. 

16. Giun dẹp sinh sản theo hình thức nào dưới đây: 

A. Phân đôi. B. Phân mãnh. c. Nẩy chồi. D. A và B đều đúng. 

/ 7. Sắc tố nào tham gia vào phản ứng quang chu kì của thực vật: 

A. Florigen B. Phitôcrôm. c. Xantôphyl D. Carôtenoit. 

18. Giai đoạn phân cắt trứng là giai đoạn trong đó: 

A. Hợp tử phân chia tạo nên phôi gồm nhiều tế bào giống nhau 

B. Phôi gồm ngoại bì, trung bì và nội bì. 

c. t-hôi gồm nhiều tế bào biệt hóa tạo nên các mô khác nhau. 

D. Phôi gồm lớp tế bào bao lấy xoang trung tâm. 

19. Nhận xét nào dưới đây về các hoocmôn thực vật là không đúng: 

A. Được sinh ra với một lượng rất nhỏ và có vai trò điều tiết hoạt 

động sinh trưởng cùa cây.. 

B. Sự cân bàng giữa tác dụng kích thích và ức chế diễn ra lúc nẩy 

mầm và mọc lá. 

c. Mọi hoạt động sinh trưởng đều được điều chinh bời tác động cùa 

các hoocmôn. 

D. Các chất ức chế sinh trường thường được hình thành và tích lũy ờ 
các cơ quan già. 

20. Kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn không được thấy ở: 

A. Êch B. Ve sầu c. Ruổi D. Bướm 
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21. Nhận xét nào dưới dây vè một số hoocmôn tác dộng lên sự sinh 

trướng và phút triên ớ dộng vật là không dúng: 

A. Hoocmôn diều hỏa sinh trương quan trọng nhất ớ người là 

hoocmôn sinh trương (GI 1) và tirô/ịn. 

B. Các hoocmỏn kích dục diêu hòa sự chín và rụng trứng là 

prôgestêron và ơstrogcn. 

c. Sự phát triên biến thái ơ sâu bọ thường được diều hòa bởi 

hoocmón ecđixơn và juvenin. 

D. Các tính trạng sinh dục thứ sinh được điều hòa bởi hoocmôn 

ơstrôgen và testôsterôn. 

22. Hình thức sinh trướng Sff cấp được thấy ở: 

A. Mô phân sinh đinh của cây Một lá mầm. 

B. Ngọn cây cùa cây Hai lá mâm. 

c. Thân cùa cây Hai lá mầm. 

D. A và B đều đúng. 

23. Sự già hóa của thực vật được xảy ra do: 

A. Tăng axit abxixic B. Tăng xitôkinin. 

c. Tảng auxin. D. Tăng êtilen. 

24. Hoocmôn hướng sinh dục nào do thùy trước tuyến yên bài tiết là: 

A. GH. B. Tirô' :n. c. FSH và LH. D. ơstrôgen. 

25. Trong nông nghiệp, kỹ thuật trong đó người ta gọt lớp vỏ, bọc đất 

mùn quanh lớp vỏ bọc đợi khi ra rễ mới cắt rời cành đem trồng là kỹ 

thuật: 

A. Ghép B. Nuôi cấy mô. c. Giâm D. Chiết 

26. Mô tả nào dưới đây về quang chu kì là không đúng: 

A. Săc tố cảm nhận quang chu kì là phitôcrôm. 

B. Tác động đến sự ra hoa nhưng không tác động đến hiện tượng rụng 

lá, tạo cũ. 

c. Ành hường tới sự phát triển và sinh trưởng cùa ' ‘y. 

D. Là thời gian chiếu sáng xen kè với bóng tối. 

27. Sau khi trứng rụng thì nang trứng trên buồng trứng sẽ trở thành: 

A. Thề trảng. B. Thể vàng. 

c. Nang trứng mới. B. Hợp từ nếu được thụ tinh. 

28. Hoocmôn thực vật nào dưới dây là hoocmôn kích thích? 

I. Auxin , 2: Axit abxixic : 3: Gibêreỉin , 4: Xitôkinin ; 5: Ẻtilen. 
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D. 1, 3, 5 A. 1,3,4 B. 2,4,5 c. 1,2,3 

29. Cây thuốc bỏng sinh sản sinh dưỡng bằng: 

A. Lá. B. Thân rễ. c. Thân cù. D. Thân bò. 

30. Phương pháp ngừa thai được người nam sử dụng phổ biến trong kế 

hoạch hóa gia đình tà: 

A. Thắt ống dẫn tinh. B. Sừ dụng bao cao su. 

c. Viên tránh thai. D. A và B đều đúng. 

31. Hoocmôn thực vật nào dưới đây không thể tác dụng tên các mô, tổ 

chức ở xa cơ quan sản xuất hoocmôn: 

A. Xitôkinin B. Ẻtilen c. Gibêrelin D. Axit inđôl axêtic 

32. Bên trong hạt phấn, tế bào dinh dưỡng sẽ trở thành: 

A. Óng phấn. B. Òng phấn và hai giao tử đực. 

c. Giao từ đực. D. Hai giao tử đực. 

33. Thụ phẩn tà hiện tượng: 

A. Hạt phan từ nhị tiếp xúc với đâu nhụy cùa hoa xảy ra trên cùng cáy 

hoặc trên các cây khác nhau. 

B. Hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy cùa hoa xảy ra trên cùng 

một hoa hoặc khác hoa nhung trên cùng một cây. 

c. Hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa xảy ra giừa các cây 

khác nhau. 

D. Hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa xảy ra trên cùng 

một cây. 

34. Ớ động vật các tính trạng sinh dục thứ sinh dược điều hòa bởi các 

hoocmôn: 

A. Testostêrôn và prôgestêron. B. FSH và LH. 

c. Testostêrôn và ơstrôgen. D. Prôgestêron và ơstrogen. 

35. Bộ phận nào của hoa sẽ biến đồi thành quả sau khi thụ tinh? 

A. Noãn. B. Phôi. c. Bầu nhụy. D. Hạt. 

36. Sinh sản sinh dưỡng tà hìnlt thức sinh sản trong đó: 

A. Cơ thể mới được hình thành từ bào tử. 

B. Cư thể mới dược hình thành từ một bộ phận của cơ thể mẹ. 

c. Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tứ cái thông qua sự thụ tinh 

tạo nên hợp từ, họp tử phát triển thành cơ thể mới. 

D. A và B đúng. 
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37. Khi quả chỉn, hiến dối sinh lý nào dưới dây là dũng? 

A. Diệp lục giam di và carôtenòit dược tăng cường tồng hựp. 

li, Các chất ancalôit và axit hữu cơ. fructÔ7.ơ, saccarô/.ơ tăng lên. 

c. Pcctat canxi trong tế bào và xenlulòzơ ơ thánh té bào được tổng 

hợp thêm. 

I). Khi qua dạt kích thước cực dại thi các quá trình biến dối sinh hỏa 

ngừng lại. 

38. Chu hì sinh sán ớ chỏ diễn ra: 

A. Một chu kì một năm. B. Hai chu ki một năm. 

c. Bốn chu kì một năm. D. Không có chu ki. 

39. Quá trình giao phối tiền hóa hơn tự phối do: 

A. Giữa các cá thê trong quần thê có sự ràng buộc về mặt sinh sàn. 

B. Tạo thế hệ sau đa dạng hoai về đặc diêm di truyền, 

c. Tạo the hệ sau giong nhau về các dặc điểm di truyền. 

D. Tạo ra số lượng lớn cá thề trong một thời gian ngắn. 

10. Hiện tượng trứng được thụ tinh ngoài sau khi dẻ dược gặp ở: 

A. Cá kiếm B. Éch. c. Cá hấcmôni D. Gà. 

ĐÊ TỔNG HỢP 4 

/. ơ người việc sử dụng bao cao su có tác dụng: 

A. Ngừa thai 

B. Tránh lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục. 

c. Ngăn cán tinh trùng gặp trứng. 

D. Tất cà đều đúng. 

2. Ờ bò người ta thường dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo nào dưới 

đây ? 

A. Nuôi hợp từ dang phân chia rồi tách thành nhiều phôi sau đó cấy 

trờ lại dạ con. 

B. Thụ tinh trong cơ thé cái. 

c. Nuôi cay phôi. 

D. Thụ tinh ngoài cơ the. 
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3. Sự bài tiết LII của thùy trước tuyển yên ở con đực bị ức chế ngược 

bởi: 

A. GnRH. B. Inhibin. c. Testostêrôn. D. FSH 

4. Trong quá trình sinh sản ở thực vật, sau khi thụ tinh noãn sẽ biến 

đổi thành: 

A. Hạt B. Phôi c. Nội nhũ D. Chồi mầm 

5. Nếu trứng không được thụ tinh, thể vàng sẽ teo lại và thoái hóa do: 

A. Không có hoocmôn nhau thai hCG. 

B. Tuyến yên giảm bài tiết FSH và LH. 

c. Tăng bài tiết prôgestêron và ơstrôgen. 

D. Vùng dưới đồi giảm bài tiết GnRH. 

6. Để tạo nhanh giống mới, sạch bệnh và đem lại hiệu quả kinh tế cao ở 

cây trồng người ta sử dụng phương pháp: 

A. Thù tinh chéo. B. Nuôi cấy mô. 

c. Sinh sản vô tính. D. Chiết cành. 

7. Hoocmôn ơstrôgen và prôgestêron của thể vàng có tác dụng: 

A. Làm trứng rụng. 

B. Phát triền nhau thai. 

c. Kích thích sự phát triển của nang trứng. 

D. Làm cho niêm mạc tử cung dày, xốp và xung huyết. 

8. Cây trung tính ra hoa : 

A. Trong điều kiện ngày ngắn. 

B. Trong điều kiện ngày dài. 

c. Trong điều kiện cả ngày dài và ngày ngắn. 

D. Khi nhiệt độ thấp. 

9. Thày trước tuyến yên tiết ra loại lioocmôn kích tlúch sinh dục nào? 

A. LH B. FSH c. GnRH D. A và B đúng. 

10. Đặc điểm sinh sản của ếch, nhải: 

A. Thụ tinh ngoài. 

B. Trứng tự phát triển ngoài môi trường, 

c. Không chăm sóc con. 

D. Tất cả đều dúng. 

11. Ở thực vật, noãn dược thụ tinh ở: 

A. Hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy cùa hoa. 

B. Túi phôi. 
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('. Lỗ noãn. 

D. Dầu tận cùng của ong phấn. 

12. Trong sinh sán hữu tính cỏ hình thức thụ tinh: 

A. Tự phối. B. Thu tinh chéo. 

( . Trinh san. [). A và B dũng 

13. Tách mô từ cơ thế động vật (lể nuôi cấy trong điểu kiện thích hợp, 

giúp cho mô tồn tại và phát tnên. Phương pháp này được gọi là: 

A. Nuôi tế bào gốc. B. Nhân bàn vô tính. 

c\ Nuôi mò sống. D. Nẩy chồi. 

14. Ớ ong mật các trứng không được thụ tinh sẽ phát triến thành: 

A. Ong đực hoặc ong thợ. B. Ong đực. 

c. Ong chúa. D. Ong thợ. 

15. Trinh sinh (trinh sản) là hiện tượng: 

A. Giao tử phát triển thành một cơ thề mới mà không qua thụ tinh. 

B. Trứng có thể phát triển thành một cơ thể mà không qua thụ tinh. 

c. Cơ thể gốc có thề tách thành nhiều phần, mỗi phần sẽ trờ thành 

một cơ thê mới. 

D. Thể hiện dưới hình thức phân đôi, nẩy chồi hoặc phân mãnh, 

16. Trong nông nghiệp để tạo quả chỉn nhanh người ta dùng cách: 

A. Dùng auxin tổng hợp nhân tạo. 

B. 'Lăng nhiệt độ kết hợp với auxin. 

c. Sử dụng nhiệt độ thấp kết hợp với auxin. 

D. Tạo khí êtilen. 

17. Trong sinh sản hữu tính không có hình thức: 

A. Đẻ con. B. Trinh sinh. c. Đé trímg. D. Đè trứng thai. 

18. Cơ chế tác động cơ bản của viên uổng tránh thai sử dụng trong kế 

hoạch hóa gia đình ở người là: 

A. Ngăn cản tinh trùng thụ tinh cho trứng. 

B. Không cho hợp từ phát triển, 

c. Ưc chế rụng trứng. 

D Tièu diệt tinh trùng trong dạ con. 

19. Đê bao quản tinh trùng, người ta giữ tinh trùng trong nitơ lỏng ở 

nhiệt độ: 

A - i%°c B. - 300°c c. - 100°c D. - 80°c 
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20. Ở những động vật quỷ hiếm chỉ đẻ một con trong một lứa, đế nhân 

giong nhanh người ta sử (lụng phương pháp nào dưới đây: 

A. Nuôi cấy phôi. 

B. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tồng hợp để làm tăng số 
trứng rụng. 

c. Nuôi hợp tử đang phân chia rồi tách thành nhiều phôi sau đó cấy 

trớ lại dạ con. 

D. Tất cả đều đúng. 

21. Sự tự thụ phấn bất buộc trên cây giao phẩn xảy ra do tác nkân nào 

dưới đây: 

A. Gió và nước. B. Sâu bọ. 

c. Do con người tiến hành. D. Tất cà đều đúng. 

22. Trong cơ chế điều hòa sinh sản ở con cái, nhận dịnh nào dưri dây là 

đúng: 

A. Các hoocmôn sinh dục được các tuyến nội tiết tiết ra ưột cách 

hàng định. 

B. Prôgestêron ức chế rụng trứng do tác động tiực tiếp trên buồng 

trứng. „ 

c. Khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao sẽ kích 

thích thùy trước tuyến yên tăng cường bài tiết LH và FSH. 

D. Các hoocmôn CH và FSH do thùy trước tuyến yên bài tiết đi theo 

đường máu đến kích thích buồng trứng. 

23. Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo được áp dụng trong nuôi cá : 

A. Thụ tinh ngoài cơ thể. 

B. Thụ tinh trong ống nghiệm. 

c. Cấy phôi vào dạ con. 

D. Thụ tinh trong cơ thể. 

24. Nhận định nào dưới đây là không đúng về cơ chế điều hòa sinh sản 

ở động vật cỏ vú: 

A. Hệ nội tiết chi phối quá trình sinh tinh và sinh trứng thôn£ qua hệ 
thần kinh. 

B. Quá trình sinh tinh trùng và sinh trứng chịu sự chi phối cùa hệ nội 

tiết, hệ thần kinh và các nhân tố môi trường. 

c. Do nồng độ các hoocmôn sinh dục biến động theo chu kì lên quá 

trình phát triển, chín và rụng cùa trứng cũng diễn ra theo chi kì. 
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ỉ). Khi nồng độ prôgestcrôn và ostrôgcn trong máu tăng cao sẽ ức chế 
vùng dưới doi và thúy trước tuyến yên hài tiết (ìnRIỉ. LH và I-SI 1. 

25. í 'úng dưới đồi tiết ra loại hoocmôn kích thích sình dục nào? 

A. Tirôxin. B. GnRH CM SHvàl.H D. hCCì. 

26. Trong quá trình tiến hóa, hình thức sinh sán nào là tiến hóa nhất? 

A. Noãn thai sinh. B Đè trứng. 

c. Thai sinh. [). Thai sinh và noãn thai sinh. 

27. Sự sinh sản ở ong mật diễn ra theo hình thức: 

A. Trinh sàn. B. Vô tính. 

c. Hữu tính. I). Hữu tính kết hợp với trinh sàn. 

28. ơ thục vật cỏ hoa, hiện tượng thụ tinh kép ỏ là hiện tượng: 

A. Hai giao tư đực cùa hạt phẩn thụ tinh cho dầu nhụy. 

B. Tế bào dinh dưỡng và tế bào sinh sàn trong hạt phấn dều tham gia 

thự tinh. 

c. Hai giao tứ đực trong hạt phấn đều tham gia thụ tinh. 

D. Noãn câu đirợc thụ tinh bời hai giao tử đực trong hạt phấn. 

29. Đê tăng trọng cho lợn thịt ở giai đoạn cai sữa người ta tăng hàm 

lượng loại axit amin nào trong khau phần ăn? 

A. Lơxin B. Tizin c. Phenylalanin D. Valin 

30. Ở người nữ thể vàng sẽ teo đi trong trường hợp: 

A. Xáy ra hành kinh. B. Nang trứng khác phát triển, 

c. Trứng không được thụ tinh. D. Trứng được thụ tinh. 

31. lỉoocmôn thực vật còn được gọi là: 

A. Klorigen B. Gibêrelin c. Xitôkinin. D. Phitỏhoocmôn 

32. ỉloocmôn thực vật nào có tác dụng tàm khí khẳng đóng, gây trạng 

thái ngủ của chồi, hạt và ức chế sự sinh trưởng của cành, lóng? 

A. Axit abxixic. B. Êtilen. c. 2,4 D. D. Gibêrelin. 

33. Trong quá trình sinh tinh, hoocmôn FSH của thày trước tuyển yên 

có tác dụng: 

A. Kích thích vùng dưới đồi bài tiết GnRH. 

B. Kích thích phát triển các cơ quan sinh dục phụ của con đực. 

c. Kích thích tế bào kè bài tiết testostêrôn. 

D. Kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tạo thành tinh trùng. 

34. Quá trình sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối chú yếu của: 

A. Hệ thần kinh. B. Hệ nội tiết. 
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c. Cáe nhân tố môi trường. D. Tất cà đều đúng. 

35. Loài thực vật nào dưới đây sinh sản bằng tltân rễ: 

A. Dương xì B. Khoai tây c. cỏ gấu D. Hành 

36. Ở người hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào quá trình điều 

hòa hoạt dộng sinh sản ? 

A. Prôgestêron B. Tirôxin c. ơstrỏgen D. LH 

37. Nhận định nào dưới đây về hiện tượng thụ tinh trong là đúng: 

A. Được gặp ở tất cả các động vật phân tính thành cá thể đực và cái 

riêng rẽ. 

B. Một cá thể có thể hình thành cả giao từ đực lẫn giao từ cái, sauđó 

hai loại giao từ này thụ tinh với nhau. 

c. Con đực cần có các cơ quan sinh dục phụ để vận chuyển tinh dịch 

vào cơ thể con cái. 

D. Không đòi hỏi phải có sự phối hợp hoạt động cùa cà con đực lần 

con cái. 

38. Trong chu kì kinh của người, tại sao xảy ra hiện tượng hành kinh? 

A. Do thùy trước tuyến yên tăng bài tiết LH và giảm bài tiết FSH. 

B. Do thể vàng bị thoái hóa không bài tiết progestêrôn và ơstrôgen. 

c. Do nội mạc dạ con quá phát triển vì thể vàng bài tiết quá mức 

progestêrôn và ơstrôgen. 

D. Do vùng dưới đồi ngừng bài tiết GnRH. 

39. Nhận xét nào dưới đây về mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

ở động vật là đúng: 

A. Quá trình sinh trường và phát triển của động vật luôn luôn trải qua 

các giai đoạn biến thái. 

B. Sự sinh trưởng và phát triển cùa cơ thể luôn liên quan mật thiết với 

nhau, đan xen lẫn nhau và luôn liên quan đến môi trường sông. 

c. Sự phát triển tạo tiền đề cho sự sinh trưởng. 

D. Tốc độ sinh trường diễn ra đồng đều ờ các giai đoạn phát triển 

khác nhau. 

40. Nhận định nào dưới đây về phitôcrôm là không đúng: 

A. Tồn tại ở hai dạng p660 và P730 và cỏ thể chuyền hóa cho nhau. 

B. Là sác tố cảm nhận quang chu kì. 

c. Không có ờ chồi mầm và chóp cùa lá mầm. 

D. Có đặc tính kích thích, tổng hợp và vận động càm ứng. 
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ĐÁPMPHMI 
IKIỂrV THÚC co oAiv 

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NẦNG LƯỢNG 

A. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT 

BÀI 1 - 2: TRAO Đổi NƯỚC ở Thực vật 
1. B 2. B 3.C 4. D 5. A 6. B 
7. A 8. D 9. c 10. D 11. D 12. A 
13. D 14. C 15. A 16. c 17. A 18. B 
19. A 20. C 21.B 22. c 23. D 24 A 
25. D 26. D 27. c 28. c 29. A 30. B 
31. A 32. D 

BÀI 3-4-5: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITO ở THỰC VẬT 
1. D 2. D 3. B 4. A 5. A 6. D 
7 D 8. A 9. A 10. D 11. C 12. D 
13. c 14. D 15. A 16. A 17. B 18. D 
19. B 20. A 21. A 22. D 23. C 24. C 
25. D 26. B 27. D 28. c 29. B 30. C 
31. B 32. c 33. D 34. D 35. C 36. B 
37. c 38. D 39. A 40. D 41. D 42. A 
43. D 44. c 45. c 46. c 47. D 48. B 
49. B 50. B 51. A 52. c 53. B 54. D 
55. D 56. A 57. c 58. c 59. c 60. D 
61. c 62. c 63. c 64. c 65. C 66. C 
67. D 68. D 69. D 70. A 71.D 72. C 
73. c 74. D 75. D 76. c 77. D 78. B 
79. D 80. c 81.c 82. D 83. B 84. A 
85. A 86. A 87. B 88. D 

BÀI 7: QUANG HỢP 
1. A 2. A 3. D 4. D 5.D 6. C 
7. A 8. D 9. D 10. A 11.C 12. D 
13. D 14. D 15. A 16. c 17. D 18. A 
19. B 20. c 21.B 22. c 23. C 

BÀI 8; QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT 
l.C 2. C 3. D 4. D 5. B 6. A 
7. D 8. C 9. A 10. B 11. A 12. D 

241 



13. C 14. B 15. B 16. D 17. A 18. c 

19. B 20. B 21. A 22. c 23. B 24 D 

25. B 
31. D 

26. B 
32. c 

27. B 28. D 29. D 30 B 

BÀI 9: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN Tố NGOẠI 

CẢNH ĐẾN QUANG HỢP 
l.C 2. D 3.C 4. c 5. c 6. B 

7. D 8. c 9. B 10. C 11. c 12. A 
13.B 14. c 15. c 16. B 17. C 18. B 
19. C 20. A 

BÀI 10: QUANG HỢP VÀ NẢNG SUẤT CÂY TRỒNG 
l.c 2. B 3. c 4. A 5. c 6. D 
7. B 8. c 9. B 10. B 11. C 12. A 

BÀI 11: HÔ HẤP ở THỤC VẬT 
1. B 2. c 3. B 4. D 5. A 6. c 
7. A 8. D 9. D 10. C 11. A 12. c 
13.D 14. c 15. D 16. A 17. A 18. D 
19. B 20. A 21. B 22. B 23. C 24. c 
25. B 

BÀI 12: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN Tố MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP 
l.C 2. A 3. B 4. C 5. D 6. c 
7. D 8. D 9. B 10. C 11. A 12. c 
13. A 14. B 15. A 16.'C 17. D 18. c 
19. D 20. D 

B. CHUYẾN HÓA VẬT CHẤT VÀ NẢNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT 

BÀI 15-16: TIÊU HÓA 
l.B 2. B 3.B 4. A 5. D 6. D 
7. B 8. A 9. B 10. A 11.c 12. D 
13.C 14. B 15. C 16. B 17. A 18. c 
19. A 20. c 21. A 22. B 23. D 24. c 
25. D 26. A 27. A 28. c 29. B 30 A 
31.D 32. B 33. D 34. D 35. B 36. D 
37. D 38. D 39. C 40. A 41.c 42. A 
43. c 44. A 45. C 46. D 47. C 48. c 
49. A 50. A 51.C 52. A 53. B 54. A 
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55. A 56. B 57. c 58. D 59. B 60. c 
61. D 62. A 63. A 64. B 65. A 66. c 
67. A 68. D 69. c 70. D 71. D 

BÀI 17: HỔ HẤP 
1. D 2. B 3. c 4. B 5. A 6. D 
7. D 8. A 9. c 10. B 11. c 12. D 
13. c 14. A 15. B 16. D 17. B 18. A 
19. B 20. A 21. D 22. B 23. c 24. c 
25. B 26. D 27. c 28. A 29. D 30'. A 
31. A 32. B 33. B 34. c 35. D 36. c 
37. A 38. B 49. B 

BÀI 18-19: TUẦN HOÀN & HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC cơ QUAN TUẦN HOÀN 
1. B 2. c 3. B 4. c 5. A 6. c 
7. c 8. A 9. c 10. c 11. D 12. A 
13. B 14. D 15.c 16. D 17. B 17. c 
18. A 19. D 20. D 21. c 22. A 23. D 
24. B 25. c 26. D 27. A 28. D 29. B 
30. A 31.c 32. A 31.c 32. c 33. B 
34. c 35. D 36. A 37. D 38. B 39. c 
40. B 41.c 42. B 43. c 44. A 45. B 
46. D 47. A 48. D* 49. c 50. B 51. A 

52. c 53. B 54. c 55. D 56. D 57. B 

58. D 59. B 60. D 61. D 62. B 63. c 
64. c 65. A 66. D 67. A 68. B 69. B 

70. D 71.c 72. A 73. A 74. c 75. A 

76. B 77. c 78. A 79. A 80. A 81. B 

82. B 83. D 84. D 85. B 86. c 87. D 

88. B 89. D 90. D 91. D 92. B 93 D 

94. c 95. A 96. D 97. B 

BÀI 20: CÂN BẰNG NỘI MÔI 

1. A 2. D 3. A 4. B 5. A 6. D 
7. c 8. D 9. A 10. c 11. B 12. D 

13. B 14. D 15 D 16. c 17. B 18. D 

19. B 20. D 21. D 22. B 23. c 24. D 

25. B 26. A 27. A 28. A 29. Đ 30. c 

31. D 32. c 33. B 34. A 35. D 36. A 
EO u 03 
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CHƯƠNG II: CẢM ÚNG 

A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT 

BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG 

1. A 2.C 3. B 4. c 5. c 6. A 

7. D 8. c 9. c 10. c 11. B 12. B 

13. D 14. c 15. B 16. A 17. B 18. A 

19. c 20. D 21. A 22. A 23. B 24. c 

25. c 

BÀI 24: ỨNG ĐỘNG 

l.D 2. A 3. B 4. B 5. B 6. D 

7. B 8. c 9. A 10. A 11. D 12. A 

13. D 14. A 15. c 16. D 1 /. D 18. B 

19. c 20. A 21. B 22. D 23. A 24. c 

25. c 26. D 27. B 28. B 29. B 30. C 

31.c 32. B 33. c 34. c 35. c 36. c 

37. B 38. A 39. c 

* B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 

ỈÀI26 - 27: CẢM ỨNG ở ĐỘNG VẬT 
l.c 2. c 3. D 4. c 5. c 6. B 
7. A 8. B 9.C 10. D 11. A 12. c 

13. B 14. D 15. C 16. D 17. B 18. D 
19. A 20. c 21.C 22. B 23. A 24. C 
25. B 26. A 27. c 28. D 29. c 30. A 

31. A 32. c 33. D 34. c 35. A 36. D 

37. A 38. A 39. B 40. c 41. D 42. B 

43. c 44. A 45. D 46. A 47. B 48. C 

49. D 50. D 51. c > 52. D 53. c 54. c 

55. A 56. B 57. D ’ 58. D 59. A 60. B 

61.c 62. D 63. A 64. D 65. B 66. D 

67. D 68. B 69. D 70. A 71. B 72. c 

13. D 74. A 75. B 76. c 77. D 78. A 
79. B 80. C 81. D 82. A 83. B 84. C 

85. D 86. D 87. A 88. D 89. c 90. c 

91. A 92. B 93. c 94 D 95. D 96. D 
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BÀI 28: ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG 

1. A 2. B 3. A 4. I) 5. A 6 D 

7. c 8. D 9. c 10. D 11. c 12. D 

13. D 14. B 15. c 16. c 17. B 18. c 

19. c 20. B 21. c 22. c 23. A 24. B 

25. A 26. c 27. A 28. B 29. D 30. B 

31. c 32. c 33. A 34. A 35. c 36. c 

37. A 38. c 39. c 40. c 41. A 42. B 

43. B 44. c 45. c 46. c 47. B 48. D 

49. c 50. A 51. B 52. c 53. D 54. A 

BÀI 29: DẪN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRONG CUNG PHẢN XẠ 
1. B 2. c 3. c 4. D 5. B 6. B 
7. c 8. B 9. c 10. D 11. c 12. B 

13. D 14. A 15. c 16. B 17. c 18.D 

19. D 20. D 

BÀI 30-31- 32: TẬP TỈNH 

1. A 2. c 3. c 4. B 5. A 6. D 
7. A 8. c 9. c 10. D 11. B 12. B 

13. D 14. B 15. A 16. B 17. B 18. A 
19. D 20. B 21.D 22. c 23. B 24. c 

25. D 26. B 27. A 28. c 29. D 30. D 
31. c 32. c 32. c 33. A 34. B 35. c 

36. c 37. A 38. B 39. A 40. D 41. c 

42. c 43. D 44. A 45. B 46. D 47. A 

48. B 49. B 

eo E3 03. 

CHƯƠNG III: SINH TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT 

BÀI 34: SINH TRƯỞNG ở THỰC VẬT 
l.c 2. B 3. c 4. A 5. A 6.C 
7.B 8 A 9. D 10. D 11.B 12. c 
13. B 14. c 15. c 16. A 17. B 18. B 
19. A 20. c 21. A 22. D 23. A 24. D 
25. B 26. c 27. D 28. B 
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BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT 
1. A 2. A 3. c 4.B 5. D 6. c 
7. B 8. A 9.C 10. A 11.c 12. A 
13. c 14. c 15. D 16. D 7. D 18. B 
19. D 20. B 21. A 22. B 23. D 24. D 
25. c 26. B 27. A 28. c 29. B 30. A 
31. D 32. D 33. A 34. A 35. c 36. D 
37. D 38. A 39. B 10. D 41.B 42. B 
43. c 44. B 45. D 46. A 47. B 48. c 
49. c 50. c 51.c 52. B 53. B 54. B 
55. c 56. c 57. D 58. c 59. B 60. B 
61. D 62. D 63. B 64. B 65. D 

BÀI 36: PHÁT TRIỂN ở THỰC VẬT có HOA 
l.c 2.B 3. c 4. D 5. D 6. A 
T. B 8. B 9.C 10. B 11. A 12. B 
13. A 14. D 15. c 16. B 17. D 18. D 
19. D 20. D 21.B 22. c 23. D 24. c 
25. c 26. A 27. B 28. B 29. A 30. D 
31. A 32. c 33. A 

B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 

BÀI 37: SL\H TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG VẬT 
1. B 2. c 3. B 4. D 5. c 6. D 
7. B 8. A 9.C 10. C 11.B 12. B 
13. c 14. D 15. c 16. A 17. B 18. A 
19. D 20. B 21.C 22. c 23. D 24. D 
25. A 
31. D 

26. B 
32. D 

27. D 
33. B 

28. B 
34. A 

29. C 30. B 

BÀI 38 - 39: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG 
VÀ PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG VẬT 

1. A 2. A 3. D 4.C 5. A 6. A 
7. B 8. B 9. c 10. A 11.B 12. c 
13. B 14. B 15. B 16. A 17. D 18. B 
19. B 20. C 21.B 22. B 23. C 24. A 
25. c 26. B 27. c 28. A 29. c 30. D 
31. B 32. C 33. A 34. C 35. c 36. c 
37. A 38. B 39. D 40. A 41. A 42. C 

43. A 44. c 45. C 46. A 47. D 48. D 

49. D 50. B 51. D 52. A 
ÍO £□ ca 

53. c 
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CHƯƠNG IV: SINH SẢN 

A. SINH SẢN Ở THỰC VẬT 

BÀI 41: SINH SẢN vô TÍNH ở THỰC VẬT 
1. B 2. A 3. D 4. c 5. A - 6. B 
7. c 8. A 9. D 10. D 11. D 12. D 
13. c 14. B 15. D 16. c 

BÀI 42: SINH SẢN HỮƯ TÍNH ở THỰC VẬT 

17. A 

1. D 2. A 3. c 4. c 5. B 6. c 
7. c 8. D 9. c 10. A 11.c 12. B 
13. D 14. A 15.c 16. c 17. B 18. c 
19. B 20. D 21. c 22. B 23. A 24. c 
25. A 
31.B 

26. D 27. c 28. D 29. A 30. B 

B. SINH SẢN ở ĐỘNG VẬT 

BÀI 44: SINH SẢN vô TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 
1. B 2. B 3. B 4. A 5. D 6. A 
7. D 7.C 8. D 9. A 10. B 11. D 
12. B 13.c 14. A 15. A 16. c 17. D 
18. B 19. A 20. c 21. A 22. B 

BÀI 45: SINH SẢN Hữu TÍNH ở ĐỘNG VẬT 
1. B 2. B 3. A 4.B 5. D 6.C 
7. B 8. D 9. B 10. c 11. A 12. D 
13. A 14. D 15. A 16. c 17. D 18. A 
19. B 20. B 21.B 22. c 23. D 24. c 
25. A 26. D 27. c 28. B 29. D 30. A 
31. B 32. D 33. B 

BÀI 46: Cơ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN 
l.D 2. A 3. B 4. A 5. A 6. A 
7. B 8. B 9. A 10. c 11.c 12. B 
13. D 14. A 15. A 16. A 17. A 18. D 
19. B 20. D 21.B 22. c 23. D 

BÀI 47: ĐIỀƯ KHIỂN SINH SẢN ở ĐỘNG VẬT 
VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH ồ NGƯỜI 

l.D 2. D 3. c 4. A 5. B 6. lì 
7. D 8. D 9. A 10. D 11. D 

247 



ĐAPMPHMII 

ĐỀ TÓNG QỊưA^r 

HỌC KỲ I 

ĐẾ TỔNG HỢP 1 

01.® ® © • 15. ® ® • © 29. «> ® © © 

02.® • © ® 16. ® ® • © 30. ® • © © 

03.® ® • © 17. • ® © © 31. • ® © © 

04.« ® • © 18. ® • © © 32. ® • © © 

05. • ® • © 19. ® • © © 33. ® • © © 

06. • ® © © 20. ® ® <ề © 34. ® • © © 

07. # ® © © 21. # ® © © 35. ® ® © • 

08.® ® © • 22. ® ® • © 36. ® © 

09.® ® • © 23. • © © 37. ® ® m © 

10.® • © © 24. ® ® • © 38. ® • © © 

11.® • © © 25. ® ® © • 39. ® # © © 

12.® ® © • 26. ® • © © 40. ® ® © <» 

13.® ề © © 27. ® • © 41. ® ® © © 

14.® • © © 28. ® • © © 42. ® ® © © 

248 



ĐẾ TỐNG HỘP 2 

01. ® 9 © © 15. ® ® © 9 29. • © © © 

02 . ® © • © 16. ® <f> • © 30. ® © • © 

03. ® • © 17 . ® © • © 31. ® © © • 

04 . ® ® 9 © 18. ® • © © 32. • © © © 

05. ® © © • 19. ® © © • 33. ® © © 9 

06. ® m © © 20. ® © # © 34 . ® © © 9 

07.® 9 © © 21 . • © © © 35. ® © 9 © 

08. ® • © 22. ® © 9 © 36. ® • © © 

09.® • © © 23. © © 9 © 37 . • © © 

10. 9 © © © 24. 9 © © © 38. ® • © © 

11. ® ® • © 25. ® 9 © © 39. ® © © • 

12.® * © © 26. 9 ® © © 40 ® © • © 

13.• ® © © 27. ® © 9 © 41. ® © © © 

14.® ® • © 28. ® © 9 © 42. ® © © © 

249 



ĐẾ TỔNG HỢP 3 

01. ® ® • © 15. ® 9 © 29. ® ® 9 ® 

02. 9 <D © © 16. ® ® 9 © 30. 9 ® © © 

03.® • © 17. ® 9 © © 31. 9 ® © © 

04. ® 9 © 18. ® 9 © © 32. ® 9 © 

05. ® m © © 19. • ® © © 33. 9 ® © © 

@
 

sõ 
o

 ® 9 © 20. ® © 9 34. ® 9 © © 

07. 9 ® © © 21. • ® © © 35. ® ® 9 © 

8. ® ®. © <m 22. ® ® 9 © 36. 9 ® © © 

09. ® 9 © © 23. ® ® © 9 37. ® ® 9 © 

10. ® ® 9 © 24. ® ® © 9 38. 9 ® © © 

11. ® ® 9 © 25. ® 9 © © 39. ® 9 © © 

12. ® ® © 9 26. ® ® © 9 40. 9 ® © © 

13. ® ® 9 © 27. ® 9 © © 41. ® ® © © 

14. ® ® 9 © 28. ® ® 9 © 42. ® ® © © 

250 



(ĐÉ TỔNG HỌP 4 

Ịoi. ® 9 15. ® ® 9 © 29. ® © 9 © 

ịo2. 9 © © 16. ® 9 © © 30. ® © © 9 

03. 9 ® © © 17. ® 9 © © 31. ® 9 © © 

04. ® ® © 18. ® ® © 9 32. ® © © 9 

05. ® 9 © © 19. ® 9 © © 33. ® 9 © © 

06. 9 ® © © 20. • ® © © 34. ® © 9 © 

07. ® ® <9 • 21. ® ® 9 © 35. ® 9 © © 

08. ® ® © <ề 22. ® © 9 © 36. 9 © © © 

09. ® 9 © © 23. ® 9 © © 37. ® © 9 © 

10. ® 9 © © 24. 9 © © © 38. ® © © 9 

11. ® ® <ẽ © 25. 9 © © © 39. ® 9 © © 

12. ® ® © 9 26. 9 © © © 40. ® © 9 © 

13. ® ® © • 27. 9 © © © 41. ® © © © 

14. ® ® © © 28. ® 9 © © 42. ® © © © 

251 



HỌC KỲ II 

ĐẾ TỔNG HỌP 1 
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02. ® • © © 16. ® © • 30. ® ® © • 

03. ® ® © © 17. ® © © 9 31. • ® © © 

04. ® # © © 18. ® • © 32. ® ® © 9 

05. • ® © © 19. ® 9 © © 33. ® ® 9 © 

06. 9 <D © © 20. ® <ề © © 34. ® ® • © 

07. ® ® o © 21. ® ® 9 © 35. ® • © 

08. ® • © © 22. 9 ® © © 36. ® ® © © 

09. ® ® 9 © 23. ® ® ® © 37. 9 ® © © 

10. ® 9 © © 24.. ® • © © 38. 9W ® © © 

11. ® € © © 25. ® ® « © 39. ® • © © 

12. ® 9 © 26. ® 9 © © 40. ® ® • © 

13. ® ® © 27. ® ® i © 41. ® ® © §> 

14. ® 9 © <ề 28. ® 9 © © 42. ® ® ® © 
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ĐẾ TỔNG HỌP 2 

01. ® © 9 15. ® ® • © 29. 9 © © © 

ỉ 02. ® © 16. 9 © © 30. ® © 9 © 

03. ® ® §> © 17. ® ® 9 © 31. ® © 9 © 

04. ® ® 9 © i8. 9 ® © © 32. ® © © 9 

05. C) ® © © 19. ® ® © 9 33. ® 9 © © 

06. ® ® © 9 20. ® © © 9 34. ® © 9 © 

07. ® • © © 21. ® © © 9 35. ® © © 9 

08. ® ® 9 © 22. 9 © © © 36. ® 9 © © 

09. ® ® 9 © 23. 9 © © © 37. 9 © © © 

10.' ® ® © • 24. ® © © 9 38. ® © 9 © 

11. ® ® • © 25. 9 © © © 39. ® © 9 © 

12. ® • © © 26. ® 9 © © 40. ® © 9 © 

13. 9 ® © © 27. ® 9 © © 41. ® © © © 

14. ® 9 © © 28. 9 © © © 42. ® © © © 
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ĐÉ TỔNG HỌP 3 

01. ® 9 ® 15. ® © 9 © 29. 9 ® © © 

02. ® o © 16. ® ® © 9 30. ® 9 © © 

03. 9 ® © © 17. ® 9 © © 31. ® • © © 

04. ® ® © 9 18. 9 ® © © 32. • ® © © 

05. ® ® 9 © 19. ® 9 © © 33. 9 ® © © 

06. ® 9 © ® 20. ® 9 © © 34. ® ® 9 © 

07. 9 ® © © 21. ® 9 © © 35. ® ® 9 © 

08. ® 9 © © 22. ® ® © 9 36. ® 9 © © 

09. ® ® • © 23. 9 ® © © 37. 9 ® © © 

10. ® m © © 24. ® ® • © 38. ® 9 © © 

11. ® ® © 9 25. ® ® © • 39. ® 9 © © 

12. ® 9 © © 26. ® 9 © © 40. ® 9 © © 

13. ® ® 0) © 27. ® 9 © © 41. ® ® © © 

14. ® ® • © 28. 9 ® © © 42. ® ® © © 
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t»E tổng họp 4 

h- ® © « 

P2. ® © © 

03. ® • © 

04. ® ® © © 

05. o ® © © 

06. ® © © 

07. ® ® © % 

08. ® ® «> © 

09. ® ® © # 

10. ® ® © # 

11. ® # © © 

12. ® ® © # 

13. ® ® • © 

14. ® # © © 

15. ® m © © 

16. ® © © m 
17. ® m © © 

18. ® © €> © 

19. m © © © 

20. ® © © • 

21. ® © 9 © 

22. ® © © • 

23. m © © © 

24. m © © © 

25. ® • © © 

26. ® © f) © 

27. ® © © m 
28. ® © m © 

29. ® m © © 

30. ® © m © 

31. ® © © 9 

32. O © © © 

33. ® © © <B 
34. ® m © © 

35. ® © • © 

36. ® m © © 

37. ® © % © 

38. ® m © © 

39. ® m © © 

40. ® © o © 

41. ® © © © 

42. ® © © © 
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BÀI LẢM MÂU 
ĐÊ .... 

Sổ câu:... 
Ngày kiểm tra: .... /.... /. 

Thòi gian:.(Bắt đầu lúc. 

SỐ CÂU ĐÚNG:. 

giờ phút; lòm xong lúc .. ... giờ... . phi 

01. ® ® © © 15. ® © © © 29. ® ® © © 

02. ® © ® 16. ® © © © 30. ® © © 

03. ® ® © © 17. ® © © © 31. ® ® © © 

04. ® ® © © 18. ® © © © 32. ® ® © © 

05. ® ® © © 19. ® © © © 31. ® © © © 

06. ® ® © © 20. ® © © © 33. ® © © © 

07. ® ® © © 21. ® © © © 34. ® © © © 

08. ® ® © © 22. ® © © © 35. ® © © © 

09. ® ® © © 23. ® © © © 36. ® © © © 

10. ® ® © © 24. ® © © © 37. ® © © © 

11. ® ® © © 25. ® © © © 38. ® © © © 

12. ® ® © © 26. ® © © © 39. ® © © © 

13. ® ® © © 27. ® © © © 40. ® © © © 

14. ® ® © © 28. ® © © © 41. ® © © © 


